2017 har været et lidt specielt år. På grund af vand, er 4 af vore 37 planlagte matches blevet aflyst. Det er faktisk mere
end 10 %. Det betyder at vi ”kun” af spillet 1200 under golf med 36,3 deltagere i gennemsnit. Dette er en lille
tilbagegang i forhold til 2016, hvor tallene var henholdsvis 1.300 og 37. Vi nåede op på 74 medlemmer i Mens
Section i 2017, en lille tilbagegang fra 79 i 2016, men dog stadig en rigtig flot tilslutning.
I 2017 har vi holdt fast i det lidt højere niveau på præmier, støttet af ekstraordinært mange ekstra præmier fra vore
sponsorer. Jeg vil benytte chancen til at rette en stor tak til vore sponsorer, som igen i år har ydet et stort bidrag til
foreningen. Udover den økonomiske støtte er dejligt at se sponsorernes store engagement på spilledagene også. En
stor del af den positive udvikling på sponsorsiden kan vi tillægge den flotte indsats som vores sponsoransvarlige Hr.
Olesen har ydet.
I bestyrelsen har vi forsøgt at lægge nyheder på hjemmesiden efter hver match. Selvom det er glippet et par gange på
grund af tidsmangel, er det efter min mening af stor betydning, både for sponsorerne, de medlemmer som ikke har
kunnet deltage men også for fremtidige medlemmer, at vi ugentligt lægger en nyhed om matcherne med billeder på
hjemmesiden.
Udflugten i 2017 var en endagstur til Royal Oak ved Jels. En fantastisk bane med perfekte faciliteter i og omkring det
dejlige klubhus. Desværre var vi kun 24 deltagere til at nyde de gode faciliteter i det dejlige sommervejr.
I modsætning til udflugten er det dejligt at se at medlemmerne i Mens Section stiller talrigt op til vore
venskabsmatches. På hjemmebane mod Vejle var vi i alt 82 deltagere. Dejligt at vi vandt, selvom Vejle var lidt i
overtal. Desværre tabte vi på udebane til både Give og Brande. Det viser blot hvor stor betydning
hjemmebanefordelen har.
Venskabsmatchen med Ladies Section, gav en komfortabel sejr. Til Ladies Sections forsvar, var vi 150 % flere
deltagere end de var. Ruder Cup blev i 2017 vundet af hjemmebanefavoritten Give. Udslagsgivende for resultatet var
den indbyrdes double mellem Give og Gyttegård. I lyset af dette var det en fortjent sejr til Give. I 2018 er vi i
Gyttegård værter for Ruder Cup.
Til slut vil jeg gerne takke alle medarbejdere og frivillige i Gyttegaard for deres indsats for at vi i fællesskab kan
opretholde en god attraktiv golfklub. Stor tak til Caféens medarbejdere for deres dejlige mad, fleksibilitet og
overbærenhed. Tak til Mens Section’s medlemmer for jeres støtte og opbakning. Tak til de øvrige
bestyrelsesmedlemmer for jeres store arbejdsindsats og gode samarbejde.
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