
Nyhedsbrev nr. 4. 2021. 

      25. juni 2021 

Kære MK Seniorer. 

Generalforsamlingen den 24. juni med 49 deltagere gik rigtig fint, og blev afviklet på 1 time. Referatet op-

hænges på opslagstavlen samt lægges på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig, med de samme poster som hidtil. Oversigt ophænges på opslagstavlen 

samt lægges på hjemmesiden. 

 

Forsamlingsloftet er nu hævet, så vi må være 50 personer i klublokalet. Vi har derfor besluttet, at vi fra 

torsdag, den 1. juli mødes kl. 8.15 til en kort briefing inden vi er klar ved starthullerne kl. 8.30. I skal fortsat 

tilmelde jer senest onsdag kl. 12 på golfbox.  

Som noget nyt har I nu mulighed for selv at melde fra i golfbox indenfor tidsfristen. 

Vi vil forsøge at sende et kaffehold ud på hul 1 kl. 8.20, så vær opmærksom på jeres starttidspunkt når I 

modtager en mail om, hvilket hul og tidspunkt I skal ud på. 

Efter spillet mødes vi i klubhuset enten udenfor eller indenfor. Husk vi max. må være 50 inden døre. Vi spi-

ser vores medbragte mad, får en kop kaffe og en småkage inden præmierne uddeles. Vi husker selvfølgelig 

hygiejneforskrifterne. 

 

Den 24. juni var der stor ros fra Kontoret til jer alle og Torben for at sætte turneringen op, så I hurtigst mu-

ligt er væk fra 1.tee. 72 spillere på banen efter 2 timers spil startede sidste hold på hul 1. 

 

Den reviderede turneringplan træder i kraft den 1. juli. Vedhæftes og kan findes på hjemmesiden. Vær op-

mærksom på de forskellige arrangementer og få datoerne noteret. 

 

Udflugten i år, den 5. august, går til Haderslev. Tilmeldingslisten ophænges på opslagstavlen. Frist for til-

melding er 29. juli kl. 13. Vi skal spille ud kl. 9.00 så mødetiden er kl. 8.30. 

Egenbetaling er 200 kr. Beløbet dækker greenfee. Mad og drikkevarer betaler MK seniorklubben.  Beløbet 

indsættes på kontonr. 7780-6467369, husk navn og medlemsnr. 

 

For en god ordens skyld vil jeg lige erindre om, at man som medlem af MK Seniorklubben skal betale kon-

tingent senest 30.6. Såfremt man ikke betaler, opfatter vi det som en udmeldelse. Kontingent for 2021 er 

200 kr. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Anna 


