
 

25. marts 2021 

Kære MK Seniorer. 

Vi har i MK bestyrelsen ventet i spænding på Regeringens udmelding den 23.3. om genåbning af 

Danmark. 

Desværre ser det ud til, at vi fortsat skal væbne os med tålmodighed. 

Først den 6. maj bliver der åbnet for indendørs servering, og vi håber at klubhuset ligger indenfor 

denne kategori, men afventer nærmere herom. 

Forsamlingsloftet er fortsat 5 inden døre og 50 stående udenfor med 2 meters afstand. Vi er i MK 

Senior som regel mellem 60 og 72 spillere hver gang. 

 

Vi kan derfor ikke afholde generalforsamlingen og heller ikke en påskefrokost, måske en pinsefro-

kost. 

Generalforsamlingen vil blive afholdt så snart det er muligt ligeså sæsonstart. 

 

Ribe Golfklubs bestyrelse har besluttet, for at pleje Klubber i Klubben og greenfee spillere, at 1. tee 

lukkes i et par timer og vi skal have gunstat på de bagerste 9 huller samt hul 1. 

For MK Senior betyder det, at vores starttidspunkt om torsdagen fremrykkes til kl. 8.30 og 1. tee 

er lukket fra kl. 8.30 og til kl. 11. 

Efter en periode vil ordningen blive evalueret. 

 

Vedr. medlemskab af MK Senior, så kan vi byde velkommen til Margrethe Jensen, Lene N. Hansen 

og Edna og Poul Tobiasen. 

Såfremt nogle af vore nuværende medlemmer ikke længere ønsker at være medlemmer, vil vi 

gerne have besked herom. 

Vi vil også opfordre til, at I betaler kontingentet på 200 kr. indenfor den nærmeste fremtid. Kon-

tonr. 9738 – 3223620. 

 

Efter påske vil vi holde et bestyrelsesmøde og I vil få orientering om, hvornår vi forventer sæson-

start, turneringsplan mm. 

 

Vi håber I fortsat vil booke tider på golfbox, så vi på den måde kan nyde samværet med få stykker, 

få frisk luft god motion og samvær. 

 

Vi glæder os til at se jer alle. 

 

Med venlig hilsen  

på MK Seniorbestyrelsens vegne 

Anna Pedersen. 

 

 



 


