
Nyhedsbrev september 2022 
 
Det er lige ved at jeg får ondt af de kære mænd i Mens Section. De kan simpelthen ikke slå LS, 
altså lige med undtagelse af i 2020…. Sejt gået de damer at hunden stadig er i lyserødt. Vi havde 
en dejlig dag, hvor regnen netop havde renset luften en smule da vi teede ud. Det var dog stadig 
en meget varm runde. 
 
Hulspil:  
Semifinalerne skal være afsluttet d. 28.8 og herefter skal finalerne være afsluttet d. 15.9. 
 
Årets Lady golfer: 
Sidste tællende runde i Årets lady golfer vil være den 13. september. Dette gælder også Eclectic. 
 
Stableford: 
I september spiller vi kun Stableford. 
 
Gunstart: 
Der er gunstart d. 6. september. Vi spiller Casino. Tilmelding på golfbox under klubturneringer. Vi 
vil også her tage en snak om venskabsklubber og fortsat interesse i deltagelse. 
 
Årsmøde: 
Der vil i starten af september blive udsendt en indkaldelse til Årsmøde/afslutning d. 4. oktober. 
Reserver allerede dagen. Det er sådan at Anita og undertegnede fratræder bestyrelsen, så der skal 
findes 2 nye medlemmer. Er du interesseret i det spændende arbejde bag scenen, så ret venligst 
henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen, Anita og jeg sørger for en god og grundig oplæring. 
 
Bestyrelsesmøde: 
Vi afholder det sidste officielle bestyrelsesmøde d. 12. september. Sidder du inde med noget vi 
skal diskutere inden årsmødet vil vi gerne høre fra dig. Dog er sidste frist for indkomne forslag fra 
medlemmer stadig 10 dage før årsmødet, men det vil være rart hvis forslag ikke kom i sidste 
øjeblik. Derfor denne opfordring. 
 
Forsøgsordning: 
Som skrevet først på året var inddeling af A-B og C rækken i år en forsøgsordning. Dette gælder 
også vores forsøg på at få mere slagspil ind i programmet. Til sidst har præmieordningen også 
været en del reduceret for at få LS penge til at række bredere ud til flere medlemmer. Alt dette vil 
vi også snakke om på bestyrelsesmødet, men har du input så send det venligst til 
nana@kjeldahl.dk  
 
Julefrokost: 
Sidste år havde vi en hyggelig julefrokost i november. Er der stemning for at gentage succesen? Jeg 
bringer det på banen til næste gunstart. 
 
På bestyrelsens vegne 
Nana 
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