
Beretning for året 2021

Efter at vi har været lukket ned hele vinteren kom vi igang igen d. 29/3 med kun 24
deltagere. jeg har skrevet der var hård blæst, måske deraf det lave fremmøde.

26/4
match mod åbenrå blev aflyst, vi havde så vores første grillarrangement med 42
deltagere. da vi ikke har haft nogle arrangementer hele vinteren var vi været med øl
og vand

26/5
Venskabsmatch med VK18. Det regnede hele dagen 30 mm og kun 12 gennemførte.
VK18 vandt.

07/6
venskabsmatch med haderslev her i Tønder, der deltog 43 fra haderslev og 47 fra
Tønder. vores første match med haderslev. de havde en vandrepokal som vi vandt.
vi måtte ikke være så mange i klubhuset, så der blev serveret sandwich fra
guldbageren. Jeg synes vi havde en hyggelig dag med vores nye venskabsklub,
vejret var godt.

14/6
Efter lang ventetid op flere flytninger, fik vi afholdt vores generalforsamling med 45
deltagere. Efter 9 hullers spil mødtes vi i klubhuset, hvor her blev der serveret
landgangsbåde med øl eller vand. generalforsamlingen blev herefter gennemført
med Arne Lønborg som ordstyrer og Peter Keller som referent. Der blev den dag
besluttet med stort flertal, vi spiller 18 huller som forsøg, det tager så op igen til
efteråret.

28/6
tur til holsted, 30 deltog i 26 graders varme. banen fremstod flot og alle var i godt
humør. efter en god runde fik vi smørrebrød fra Hovborg kro.

9/8
vi tog til åbenrå, 33 deltog. der kom kraftige regnbyger, der stod vand på mange af
greens. men en hyggelig tur alligevel, som vi tabte. der blev serveret sandwich.

18/8
vi tog til haderslev, 23 deltagere. ikke det bedste vejr, regnbyger og blæst. en god og
flot bane. efter en hyggelig runde med dejlige mennesker fik vi dejlig mad i
restauranten. haderslev vandt pokalen.

10/9



tur til varde, 27 deltog. efter lidt problemer med intjekningen kom vi igang, med
overskyet vejr med lidt regn. de har en fin velplejet bane. efter runden mødtes vi i
restauranten, hvor der blev serveret bøf med løg. igen en hyggelig dag med glade
deltagere.

20/9
pokalmatch 48 deltagere. vi valgte at flytte den en uge frem, da vi ellers skulle have
andre i køkkenet. vores erfaring med dette er at det skal man nok ikke gøre. der var
nogle der så ikke kunne komme med, da deres ferie var lagt efter vores pokalmatch.
det var ikke så heldigt.

Klubmester…Knud E. Z. Sørensen
Stableford Dame, Hanne F. Michelsen
Stableford Herre, Arne Petersen
der blev leveret mad fra østerhøjst kro, gyrus med tilbehør. Ellen Toftegård og HP
asmussen kom med kage til kaffen, tak for det. vejret var godt og der var en god
stemning. vi tog det med 18 hullers spil op igen, hvor det blev vedtaget at vi spiller
18 huller altid. Vedtaget med stort flertal.

6/12
julefrokost med 47 deltagere. heraf 35 der spillede 9 huller i fint vejr. borene blev
godt pyntet med vejledning fra Ute og Hans Nicolai. maden var god og snakken den
gik, der var ikke nogen der opdagede at der ikke var noget musik og sang var.
naturmælk sponsorerede ost og smør, birgit havde bagt roulade og jeg havde gode
råd med til kaffen. vinderne blev fundet ved lodtrækning, noget nyt men tror ideen
var god. en god fest, selv uden musik og sang.

Afslutninsvis vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og en
kæmpe tak til Ute og Hans Nicolai for det store arbejde i laver. jeg vil også gerne
takke alle som på den ene eller anden måde har givet en hånd med, tak skal i have.
tak for ordet.

Formand Knud Sørensen d. 10/1-2022


