
 

OBS ! Senior Section - ÆNDRINGER 
til Generalforsamling og afslutningsmatch 

Mandag den 19. oktober 2020 
 

Alle medlemmer i Senior Section inviteres til afslutningsmatch 

og Generalforsamling med fælles frokost. 

 

For at minimere risikoen for smittefare for Corona samt overholde nuværende 

restriktioner, har det været nødvendig at ændre dagens program til følgende: 

 

 

1) Afslutningsmatch: ALLE SPILLER 9 huller! 
Vi spiller Mexican Scramble som Stableford med gunstart på Sletten og Parken. 

Holdene består så vidt det er muligt af 4 spillere, som alle driver ud fra tee 46. 

Der er ”nærmest flaget” på Sletten 2 og 6 samt på Parken 3 og 8.  

 

Klokken 09.00 Gunstart. Vi må ikke mødes i eller ved klubhuset til fælles briefing/samling før 

start, så alle skal gå direkte ud på deres respektive starthuller og være klar til gunstart klokken 

09.00. Du kan senest dagen før finde startlisten på opslagstavlen og i Golfboks. Den spiller der står 

øverst på holdet er Captain og skal hente scorekort på vej til starthullet – spiller du Sletten 

afhentes scorekort i ”lysthuset” ved Sletten hul 1. Spiller du Parken hentes scorekort i ”lysthuset” 

ved Skoven 1. Samtidig får du udleveret en lille ”opstrammer” til dig og dit hold. 

 

2) Generalforsamling: Ændret til Hotel Munkebjerg ca. klokken 12.00   
Foregår umiddelbart efter 9-hullers afslutningsmatch. Se vedhæftede dagsorden! 

 

3) Præmier: 
Efter Generalforsamlingen nævner vi vinderne af hulspils turneringen samt vinderne fra 

mandagsturneringerne den 28.09., 05.10., 12.10. og 19.10.  

Samtlige præmier udleveres ved udgangen på vej hjem og som altid, skal vinderen selv være 

tilstede for at få udleveret sin præmie. 

 

4) Fælles frokost på Hotel Munkebjerg  

Menu: Klassisk stjerneskud med stegt og dampet fiskefilet, rejer og laks. 

OBS: Hvis du slet ikke er til fisk, kan du KUN VED FORUDBESTILLING og senest den 

12.10.klokken 12.00 (på sms/tlf: 25360118) bestille en Pariserbøf i stedet. 

Bestillingen er bindende og kan ikke ændres efter den 12.10.! 



 

 

 

 

 

Tilmelding 

Hvis du allerede har tilmeldt dig på opslagstavlen i klubhuset, skal du ikke gøre 

mere. Har du ændringer til denne liste i form af afbud eller nye tilmeldte, kan du nå 

det endnu, da tilmeldings- og betalingsfristen er forlænget til  

mandag den 12. oktober klokken 12.00 

 
Husk at sætte kryds der hvor du ønsker at deltage (max. 2 kryds) 

Pris i alt 50 kr. pr. person (excl. drikkevarer)  

 

Indsættes på konto: 3618 32 88 67 56 78 senest den 12. oktober! 
 

Vigtig: Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret i at deltage ! Dette af hensyn 

til dit hold samt frokosten på Hotel Munkebjerg. Efter den 12. oktober klokken 

12.00 kan afmelding kun ske til bestyrelsen (tlf. 61 79 18 83). 

 

Corona restriktioner: Hotel Munkebjerg sørger for håndsprit og den nødvendige 

afstand mellem stole og borde. Ved ankomst skal du straks sætte dig på en ledig 

plads (ikke nødvendigvis sammen med dine medspillere). Du skal blive på denne 

plads både under Generalforsamlingen og den efterfølgende frokost. Pladsen må 

kun forlades for at gå på toilettet!  Mundbind er ikke et krav! 

 

Bestyrelsen håber med de ovennævnte tiltag at vi på trods af Corona kan få afsluttet 

sæsonen og  Generalforsamlingen på bedste vis. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Venlig hilsen  

Lis Sørensen, formand Senior Section 


