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Medlemmer 
Ved sidste generalforsamling besluttede vi at udvide til 24 medlemmer. Efter Poul Rud igen har 
meldt sig klar er vi nu oppe på 25 medlemmer.   
Det har faktisk fungeret ganske fint. 
 
Der er for tiden 3 på venteliste. 
 

Udflugter 
Vi har gennemført årets 2 udflugter med fin tilslutning. 
Turen til Give blev vel modtaget selv om klubben jo også var deroppe i 2011. Det var jeg ikke lige 
opmærksom på. Det der især gjorde indtryk var den stegte flæsk med persillesovs. 
 
Anden udflugt gik til Esbjerg hvor vi spillede Myrtue banen. Der var lidt skepsis vedr. banevalget. 
Jeg tror dog nok, at flere blev positiv overraskede over banens kvalitet. Selv om Karlo brillerede 
ved at smadre en flaske spiritus forløb turen i god ro og orden. Der er ikke siden modtaget klager, 
så jeg går ud fra at turene er godkendt. 
 

Tidsbestilling 
Vi har jo fundet en fornuftig løsning med at Karlo sørger for at bestille 5 tider ved at sætte 20 
medlemmer ind i Golfbox. Det er her vigtigt, at vi selv husker at slette os såfremt vi ikke kan 
deltage en torsdag. Såfremt det resulterer i at det er 2 to-bolde kan vi ringe til kontoret og få dem 
flyttet.  
Det er dog uforståeligt at KLG bestyrelsen til stadighed påbyder os den mest besværlige løsning. I 
Golfbox findes der mulighed for at forhåndsreservere tider eller man kan godkende en tidsbestiller 
der har mulighed for at bestiller tider og flytte rundt, så der ikke sker misbrug.  
 

Hjemmeside 
Som noget nyt har vi i år fået vores egen hjemmeside. Hvis I har noget i gerne vil have med kan i 
blot sende det til mig.  
 

Matcher 
Det fremgår af klubbens vedtægter, at vi spiller alle former for matcher og fra alle teesteder. 
Sådan har det ikke fungeret i 2012. Vi spiller stort set kun slagspil fra gul tee. Jeg vil foreslå, at 
næste års matchledere i større udstrækning sætter fantasien i sving.  
 

Samarbejde. 
Det var jo sin sag, at trække nr. 7 ved sidste års generalforsamling. Det er gået rimelig smertefrit, 
ikke mindst takket være Karlos store indsats. Nok har vi en formand der arrangerer et par 
udflugter og køber lidt vin, men det er Karlo der har sørget for at det hele fungerer i dagligdagen. 
Bestiller tider, holder styr på økonomien, holder regnskab med resultaterne, osv. Osv.  
Tak for en stor indsats. 


