Formandsberetning 2017
Tak for golfsæsonen 2017
Det har i år været et specielt golfår. Vi har haft udfordringer med vejret, med banelukninger og propning af greens. Men også fint vejr indimellem.
Vejret har ikke været med os her i efterårsmånederne, og nu her til sidst, inden vi
slutter for i år, har der været 2 dage hvor banen har været totalt lukket pga. vand
på banen. Vi blev også ramt af propning på greens den 25. juli, hvor der var tilmeldt 68 spillere, som måtte spille forni 2 gange. Det gav godt nok trængsel på de
9 huller og det tog, som følge deraf, også lang tid. Spørgsmålet er, om vi ikke hellere skulle aflyse, hvis det ikke kan være anderledes. Greens skal jo passes og plejes
for at være gode. I skrivende stund ved vi endnu ikke, om vi kommer til at spille
afslutningsmatch den 31. oktober.
Alle har virkelig haft gang i regntøjet hen over sæsonen, men til trods for det har vi
haft en rigtig god tilslutning til de gennemførte turneringer. Vi har været 74 spillere i gennemsnit hen over året. Vi var flest deltagere den 15. august med 92 spillere.
Vi havde planlagt 32 turneringer, 2 blev som føromtalt aflyst pga. banelukning.
Vi har spillet 2 gange på udebane. Vi var 65 i Dejbjerg i foråret og 56 i Give her i
efteråret. I Dejbjerg var der nogenlunde vejr, men det stormede en halv pelikan,
og så tog det lidt længere tid, da den lovede gunstart blev ændret til en baglæns
gunstart. Men en spændende bane og udmærket mad.
Give er en dejlig, spændende bane med gode udfordringer og altid velplejet. Frokosten i Give var rigtig flot, men vi gav også 125 kr. for den, så det skulle den også
være. Bare skammeligt, at vi ikke kunne mønstre mere end 56 spillere. Men vi
hyggede os til langt hen på eftermiddagen, inden vi drog hjem igen.
Jeg kan afsløre, at vi skal besøge Holsted Golfklub 1. maj og Varde Golfklub 4. september i 2018.
Vi har igen i år spillet med 4 jern, det er der mange der syntes er sjovt og spændende, så det vil vi gentage til næste år. Vi har også prøvet at spille Texas
Scramble, det var en test, men det gik godt, så den regner vi også med skal på programmet til næste år.

Vi var på besøg i Haderslev, hvor vi spillede venskabsmatch, men der var ikke meget ”venskab” over det, for vi blev tævet godt og grundigt. Men ok! vi havde da
også vundet de sidste 5 år, så det var næsten for meget. Men det er altid hyggeligt
at være sammen med sønderjyderne, og vi hyggede os da også, og maden var god.
Bare ærgerligt, at vi kun kunne mønstre 36 spillere. I 2018 gæster Haderslev os her
i Gyttegård, så må vi se at få revanche.
Vi har ikke holdt så mange bestyrelsesmøder i år, men det er gået fint alligevel. Vi
har jo det meste sat i faste rammer, så det kører uden de store problemer.
Men vi er 3 mand ude i klubben hver mandag når vi spiller Greensome om tirsdagen, for at sætte hold, lave startlister, ordne scorekort, dække borde med mere.
Derfor er det jo dejligt, når I melder jer til inden søndag kl. 18.00
I år har vi også været på Golfferie i Tyskland, og denne gang var det i Timmendorfer Strand på Hotel og Golfbane Seeschlössen, hvor vi spillede Seeschlössen, som
er en dejlig bane med masser af udfordringer. Vi kunne her bo direkte ved banen,
og det er jo rart, men der findes desværre ikke ret mange steder, hvor det kan lade
sig gøre.
Der var en herlig stemning, og alle hyggede sig gevaldigt.
Egon Hald vandt turneringen, der gik over 3 spilledage, så han har fået sit navn på
pokalen.
Jeg har allerede datoen for Golfferien 2018. det bliver fra den 12. august til 16. august. Det bliver i Bad Segeberg i nordtyskland, og det ser ud til at blive til en meget
konkurrencedygtig pris.

Medlemstallet er steget lidt til 118 medlemmer, det er jo fint, men vi må også erkende, at vi er i den alder, hvor man stopper på grund af alder og sygdom, men
heldigvis har vi haft en god tilgang igen i år.
Tak til dem, der af ovennævnte grunde har været nødt til at forlade tirsdagsklubben. Jeg håber, de har haft nogle gode år og oplevelser med os og tænker tilbage
på tiden med glæde.
Det kører godt med cafeen og shoppen. Vi har et godt samarbejde, så vi håber de
syntes det samme. Vi får noget lækkert mad ved Mette til en meget fornuftig pris,
og Jon forsøger at holde os helt ajour med udstyr og tøj.

Vi vil også gerne sige tak til vores nye greenkeeper Christian Gregers og hans hold
for indsatsen for at holde golfbanen så flot og velplejet, som den er.
Især i år er den i rigtig flot i stand.
Tak fordi I planlægger arbejdet, så vi ikke generer hinanden om tirsdagen.

Ligeledes en stor tak til Ulla og Jens, som yder os støtte og hjælp til vores opgaver i
årets løb, altid med et smil og venlighed.
Sidst og ikke mindst tak til alle jer dejlige golfere, som talrigt møder op tirsdag efter tirsdag, næsten uanset vejret, men altid med godt humør og gå-på-mod. Og
uanset resultatet af golfen har vi det jo hyggeligt bagefter, hvor det sociale er i
højsædet.
Samtidig vil vi takke de sponsorer vi har haft, det drejer sig om:
Kvickly, Den Jyske Sparekasse, Mette med nærmest flaget, Jon i Shoppen og Hovborg kro med venskabsmatchen mod Haderslev.

Til næste år starter vi den 27. marts, og kontingentet vil vi bede jer om at indbetale på netbanken
Reg. Nr. 8210 konto nr.6270137774. Det er vigtigt at påføre medlemsnummer.
Husk vores hjemmesider på www.gyttegaardgolfklub.dk, klub i klubber.
Husk at se meddelelser på forsiden under Gyttegård Golfklub, I må dog scrolle ned
under reklamerne for at se dem.

Med dette vil jeg sige tak for et rigtigt godt golfår i Tirsdagsklubben og samtidig
takke for opbakningen til vores turneringer såvel i Gyttegård som på fremmede
baner.
Ligeledes en tak til rejseholdet som har været med i Tyskland.
Tak til de medlemmer, der har ydet en frivillig indsats for Golfklubben i det forløbne år, skønt at se, det er en stor del, der kommer fra Tirsdagsklubben.

På gensyn til næste år, vi starter den 27. marts.

På bestyrelsens vegne
Leo Andersen

