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Formandens side
- Corona - Corona - Corona
bestyrelsesmedlemmer.
Men jeg synes bestyrelsen har handlet hurtigt
og ansvarligt, der har ikke været mangel på
opbakning og indsats, så jeg synes vi er
kommet fint fra start og hertil hvor vi står lige
nu.

Af bestyrelsesformand Flemming Sørensen

I en golfklub som Sæby golfklub skulle man
synes at det primære ville være at sikre at
medlemmer og gæster kunne komme til at
spille golf, men dette forår har som overskriften
antyder, vist sig at være en periode hvor store
og små hverdagstiltag måtte vige for netop
håndteringen af Corona.
I bestyrelsen har vi måttet forholde os til
anvisninger om alt fra spilleret, adgang til
banen, nye hold, turneringer, Greenfeegæster,
anbefalinger fra myndigheder og organisationer
og klubbens faciliteter, til personalets
arbejdsform og behovet for ressourcer. Ikke
netop den slags opgaver der er øverst på
interesselisten for frivillige

Vi startede med total nedlukning, fik efter nogen
tid lov til at spille i to-bolde med mange
restriktioner og senest er der åbnet for firebolde
og gæster, og lidt færre restriktioner. Det har
igennem hele forløbet været bestyrelsens klare
opfattelse at vi i stort og småt skulle følge
DGU’s anbefalinger, dels fordi vi så havde rene
linjer over for myndigheder og dels fordi vi
mente at netop ens håndtering ikke ville skabe
konflikt og mulighed for at tjene på ”andres
ulykke”. Desværre var ikke alle golfklubber helt
med på denne indstilling, og det har skabt
noget splid mellem klubberne. Vi var selv ikke
fuldstændig enige med DGU og havde i starten
direkte kontakt med formanden for DGU’s
bestyrelse, dog uden at vi kunne rokke
beslutningerne, men vi kan da håbe at vores
indmeldinger har medvirket til at der langsom er
åbnet op.
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Lokalt har vi hørt om begyndende tilløb til dårlig
omtale af Golfspillere, heldigvis ikke med større
tilslutning, og os der ved hvordan omgangen
mellem mennesker på golfbanen foregår, kan
sige med overbevisning: Der er ingen der
overtræder nogle nærhedsregler på banen og i
øvrigt henvise til at vi overholder alle
anbefalinger fra vores union.
Hvis vi prøver at se bort fra alle disse ikke så
positive sider, er der også meget at glæde sig
over, vores bane står usædvanligt flot for
årstiden, greens er hurtige og banen står
knivskarpt. Baneudvalg og greenkeeperstab har
lavet et udkast til en fremtidig banestrategi, i
samarbejde med DGU’s konsulenter, og visse
at strategiens action-punkter kan man så småt
begynde at se på banen, der er lidt mere om
dette i en anden artikel i denne Golferen.
Så har vi også fået Rikke med på holdet, i
Cafeen. Rikke ER startet op med Take-Away
og har mødt en god velvilje fra starten.
Bestyrelsen beder alle om at tænke på Rikke,
når der skal bestilles mad udefra. Alle kan se at
det har været en meget svær start, ikke at
kunne holde åbent i lokalerne, ikke at have de
faste arrangementer og ikke have hverken
gæster eller turneringer Så derfor opfordrer vi til
at man støtter Rikke så meget som
overhovedet muligt. Vi vil jo alle gerne have at
der er en velfungerende Cafe når tingene
normaliseres, så for at sikre dette må vi hjælpe i
den svære tid.
Inge og Jacob blev sendt hjem med tanke på at
det meget lave aktivitetsniveau i klubben ikke
krævede deres tilstedeværelse, så vi kunne
tage imod støttepakkernes tilbud om
lønkompensation, Else har i denne periode
ageret blæksprutte på kontoret, og Inge er nu
igen så småt ved at vende tilbage nogle dage.
Jacob er startet i shoppen og med enkelte
undervisningstimer. Vi glæder os alle til at alle
aktiviteter i klubben igen kører på fuld kraft.

Seneste lempelse har også åbnet for spil i
klubberne i klubben, som er under opstart lige
nu, ligesom vi har kunnet åbne toiletter med de
strengeste restriktioner, men dog åbne.
Omkring kontrakten på banen, var der sat et
punkt på den ordinære indkaldelse til
Generalforsamling, men da der er udsættelse,
og næppe nogen mulighed for at indkalde til før
september, p.g.a. restriktioner på ”større
forsamlinger”, har bestyresen valgt at håndtere
kontraktunderskrivelsen på anden vis, se anden
artikel i Golferen om dette emne.
Der skal også lige være en lille løftet pegefinger
– der skal jo ikke bekræftes tider på touch
skærmen, så omfanget er ikke helt sikkert, men
vi har modtaget mange indmeldinger om
personer der har booket tider, og så hverken er
mødt op eller har afmeldt tiden. Specielt i denne
tid hvor en del, af hensyn til Coronasikkerheden, vælger at gå i to-bolde, er der
hurtigt fyldt på hele spillepladen, og så er det
surt at nogen tider ikke bruges, når der var
mange der gerne ville ud. Derfor husk at
afmelde tider du alligevel ikke skal bruge. Jeg
kan ved samme lejlighed gøre lidt reklame for
GolfBox APP’en, den er virkelig nyttig og kan
håndtere både tidsreservation, afmelding,
bekræftelse og scorekorthåndtering.
Jeg vil slutte med at krydse alt jeg har for at vi
den 11. maj. ved myndighedernes næste termin
for ændringer i nedlukningsomfanget, vil blive
laver ændringer, således at vi på normal vis kan
afholde turneringer, starte begynderhold og
mødes i Cafeen.
De bedste golfhilsner
Flemming Sørensen
Formand for bestyrelsen

.
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Keepers corner
Så blev det endelig sæson igen. Vi er kommet
fornuftigt ud af vinteren uden de store skader på
vores greens. Det har dog været et koldt forår, så
derfor mangler vi fortsat lidt vækst, så vi kan få
dækket huller i græsset og få et ordentligt klip på
hele banen.
Vi har som mange andre brancher været ramt af
Covid19, og det har også medført, at vi har været
reduceret i mandskab. Vi er pt. stadig ikke oppe på
fuld styrke.
Dog har vi fået en ny medarbejder Henrik Schultz,
som vi glæder os til at arbejde sammen med og
håber I vil tage godt imod.
Som man kan se rundt omkring på banen er der
foretaget forskellige små projekter. Bl.a.:
- Fældning af træ på hul 3
- Fjernelse af træet i toppen af hul 13
- Ændrede klipninger af fairways
Dette er alle en del af en større
banestrategi/omlægning, hvor der vil blive ændret på
flere forskellige områder på banen. Det være sig
teesteder, bunkers osv. Dette bliver selvfølgelig gjort
i forhold til økonomi og prioriteringen af den samlede
baneprojekt-strategi.
Den overordnede plan over projekterne vil blive
præsenteret senere, når de sidste ting er på plads
fra kommunen og baneudvalget.
/Greenkeeperne
Jens

Arbejdsdag
Vi vil som tidligere år selvfølgelig gerne afholde
en arbejdsdag eller to.
Dette har ikke hidtil været muligt pga. Coronahensyn og situationen i øjeblikket. Så snart det
kan lade sig gøre vil der blive sendt information
ud omkring dette – og vi håber I vil støtte om
herom.
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Ny lejekontrakt for banen
På seneste generalforsamling var der debat om ny kontrakt, indhold og håndtering, der blev
rejst spørgsmål omkring mandat til underskrivelse jf. vedtægterne og om bestyrelsen skulle
have generalforsamlingens accept af underskrift.
Vedtægter og kontraktudkast er forelagt juristerne hos DGU, der entydigt konkluderer at
bestyrelsen har mandat til at skrive under på Sæby Golfklubs vegne.
Det er den siddende bestyrelses indstilling; at der skal skrives under, men da der har været
diskussion om indhold og forløb, var det bestyrelsens plan at fremlægge denne indstilling for
generalforsamlingen, for at få en tilkendegivelse af generalforsamlingens indstilling. Såfremt
denne indstilling var positiv ville vi effektuere underskrift fra vores side, der er modtaget
underskrift fra Sæbygaard Golf APS’s side. Såfremt fremkomne tilkendegivelser var
overvældende negative, ville vi undlade at underskrive, og bestyrelsen ville vurdere sin stilling.
Hovedpunkterne i den nye kontrakt er:





Løbetid nu frem til 2046, her er vundet 8 år i forhold til seneste udkast
Det omdiskuterede punkt omkring banens stand ved kontraktudløb er fastholdt, men
Bestyrelse og Baneudvalg vurderer at det ikke har større betydning i praksis.
Økonomisk er der en lille justering 6 % ved overgang til ny kontrakt i 2025 og stadig
pristalsregulering
Kontrakten er rettet til således at den afspejler de reelle baneområder inklusiv Par-3 bane
og træningsanlæg.

Mulighed for indsigelse
Grundet de specielle omstændigheder med forsamlingsforbud, og den deraf udsatte
generalforsamling, har vi ikke kunnet effektuere vores oprindelige plan, og lægger den i stedet
frem her – såfremt der er medlemmer, der ønsker at anfægte bestyrelsens beslutning,
bedes de komme frem med indsigelserne, skriftligt eller på mail, inden næste
bestyrelsesmøde, der afholdes den 19. maj.

På bestyrelsens vegne
Flemming Sørensen
Formand for bestyrelsen
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Fra Sæby Golf Café v/Rikke
Tak for en fin og dejlig varm velkomst af de der har kigget forbi. Jeg håber vi snart får at se noget mere til
hinanden.
Åbningstiderne er lidt utilregnelige ift. Corona-situationen. Jeg vil meget gerne være her når I har brug for
det, men har selvfølgelig ikke fuldt åbent under de nuværende omstændigheder.
Menuen er også derefter lige i øjeblikket, for at prøve at begrænse både madspild og udgifter er menuen
reduceret til det som lige umiddelbart kan lade sig gøre. Selvfølgelig modtager jeg gerne bestillinger – både
på smørrebrød og pålægskagemand, men det skal forudbestilles.
Støt op og køb øl-kort
TILBUD 4.-18. maj
Tuborg Classic kr. 400,-

Almindelig øl /Rød Tuborg kr. 375,-

Menukort:
Golfburger med pommes frites…..
Stjerneskud…
Bøfsandwich
Sandwich (kylling & bacon)
Grillet sandwich (skinke og ost)
Smørrebrød (KUN forudbestilling
- gerne dagen før) – pris pr. stk.
Pålægskagemand

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

99,99,95,69,40,-

kr. 38,kr. 450,-

Selskaber og mad ud af huset kan også bestilles i
Sæby Golf Café – kontakt mig meget gerne.
Venlig hilsen Rikke
Sæby Golf Café
Tlf. 21863333

Se mere på www.sæbygolfcafe.dk
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Nødtørft…
Vi åbner banetoilettet igen tirsdag den 5. maj
HUSK at brug håndsprit både før og efter toiletbesøg

Og så er vi desværre nødt til at minde om:

DRIVING RANGE ER LUKKET TIRSDAG
FRA KL. 17.30 OG INDTIL ONSDAG KL.
9.00
Det er STRENGT FORBUDT at slå bolde i dette tidsrum – også når man selv samler bolde (evt. fra
læbælter)
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Småting fra
sekretariatet
PAS PÅ HUGORMENE
Denne lille fyr er
fotograferet af Karsten
Ross, da han og fruen
var ude og spille i det
dejlige forårsvejr. Men
selv de mindstes bid er
lige så giftige som de
voksne, så vær
opmærksomme derude.

OBS OBS OBS
Der er blevet fundet en
hvidguldsring nær
vaskepladsen fredag 1.
maj af Helle Elgaard.
Kender du ejeren?

Kresten Steen og en medarbejder fra vores trofaste
Bo Andersen A/S (Bette Bo) brugte en hel aprildag
på at få fjernet de store stød efter fældede træer
rundt omkring på banen. Her er de foreviget i en
velfortjent kaffepause i skyggen.
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Gavegivere fra 2019
– I har en runde i vores nye golfbil
til rådighed
I oktober 2019 igangsatte vi projektet omkring
Momskompensation hvor vi høfligt anmodede om en
pengegave fra vore medlemmer i forbindelse med vi
så kunne blive taget i betragtning til puljen om
Momskompensation nu i 2020 og dermed få
refunderet en stor del af den købsmoms vi i
øjeblikket betaler som forening, men som øvrige
”normale” virksomheder får fradrag for.
I alt 153 medlemmer bakkede op og gav gaver og vi
købte derfor inden nytår en nyere (dog brugt) golfbil.
Alle gavegivere kan i 2020 få en gratis runde heri.
Bookinger sker via først-til-mølle i sekretariatet

Er du gavegiver og vil benytte dig af runden gør du
således:
1. kontakt sekretariatet og meddel
dato+tidspunkt (tiden skal være booket i
Golfbox)
Herefter registrerer vi dig når din tur er ”brugt” og
siger endnu engang TAK
Sekretariatet er lidt underbemandet i øjeblikket, som
følge af Corona-krisen, hvilket vi håber på Jeres
forståelse for. Vi anbefaler at man booker dette i god
tid – da der kan være op til 3 dages ventetid på
besvarelser af mails.

Ny bilsponsor i 2020: Uggerhøj Biler
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En klub med herregode putter.
Greens er kommet vel igennem vinteren og ser fine ud årstiden taget i betragtning, men går vi et år tilbage
så var de præget at vinterens svampeangreb og bolden hoppede og dansede derudaf mod hullet.
Men hvor meget har greenkvaliteten egentligt at sige for ens score? Den diskussion havde Golffologen med
en klubkammerat. Ud fra devisen om, at nogle dage holer man bare puts fra alle vinkler og afstande, og
andre dage er hullet bare forhekset. Det var Golffologens påstand, at differencen højest var 1 til 2 slag mere
på 18 huller i ”svampe tider” end en augustdag når greens står bedst. Det var min kammerat ikke helt
overbevist om, han mente at differencen var noget større.
Men hvordan beviser man så, at man har ret…? Jo, som så oftest før, så kommer tingene bare til
Golffologen, - som sendt fra himmelen  En aften hvor man var gået i seng for at sove kom tanken:
HERREDAG: De skriver på deres hjemmeside, hvor mange puts de hver bruger på spilledagen. - Så var det
bare at smide tallene ind i et Excel regneark - mysteriet kunne opklares.
Ok, man fandt så ud af at herredagen nok ikke er den største klub i landet (måske nok nærmer en af de
mindste). Og da de i B-rækken kun spiller slagspil hver anden gang, så det blev kun til mellem 5-25 puttescores der kunne indtastes pr. uge - nok lige lidt for tynd statistik til drømmen om at rydde forsiden på Golf
Digest, CNN og Viasat Golf, ja man skal da nok endda forvente, at man ikke engang er med på de første 10
sider i klubbens nyhedsbrev, men nu er statistikken lavet - og så skal i også ha’ den.
Da de med det laveste handicap er dem, der er mest følsom for greenkvaliteten er statistikken delt op i Arækken, B-rækken og samlet A- og B-rækken. Den største difference fra en sommerdag og 25. april er i Arækken 2,8 færre puts i B-rækken er tallet 1,7. Men der findes også sommerdage hvor der er brugt ligeså
mange puts som i april. Det lidt tynde antal deltagere samt, at der ikke er taget højde for vejret og pinplacering, gør at undersøgelsen kun giver et fingerpraj, men samlet set kan man vel godt sige at
Golffologens påstand om 1 til 2 slag godt kan forsvares…
En af de ting der kom bag på Golffologen var det relative lave antal puts, og at der over hele sæsonen ikke
var nogen spiller, der havde over 40 puts på deres runde – det lyder helt utroligt. Det tyder på at det er en
klub med nogle herregode puttere - så de skal bare træne i de lange slag for at komme på European touren.

statistik over herrernes put.

Det har ikke været muligt for Golffologen at finde damedagens ”puttetal” på deres hjemmeside, derfor kun en statistik over
herrernes put.
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Begyndere i Golfklubben 2020
På dette sted og denne tid er der normalt et indlæg om hvordan vore første Åbne huse og Golfens dag er
gået, og heldigvis også normalt gode nyheder om et antal nye golfspillere… Men intet er normalt, vi har ikke
kunnet anvende træningsfaciliteter, vi har ikke måttet samle folk - ikke engang udendørs!
Vi havde oven i det hele planlagt et meget stor offensiv, sammen med DGU, og det nyetablerede
rekrutteringsudvalg. Hele april var planlagt fuld af fine tiltag, alt det ligger nu på lager til bedre tider.
Inge og Jacob havde nogle henvendelser fra folk der selv havde meldt sig. Disse er kontaktet og så godt i
gang med introduktion. Alle kaniner uden banetilladelse fra sidste år er ligeledes kontaktet, og i takt med der
måtte komme svar, vil vi prøve at koordinere noget spil for disse.
Vi ser frem til at der igen bliver mulighed for at samles og derved få gang i begynderarbejdet. Hvor
etablerede golfere ”bare” kan gå ud og spille kræver de nye at der er koordination og styring, da der jo er
både Etikette, sikkerhed og almindelig god banekultur på skemaet, og vi ved jo alle at når alt dette spiller
sammen får alle en bedre oplevelse på banen.
Både rekrutteringsudvalg og det traditionelle
begynderudvalg står klar så snart der er
åbninger, vi glæder os til arbejdet og til
forhåbentligt at se mange nye golfspillere
også i denne sæson.
/Begynderudvalgs og bestyrelsesformand
Flemming Sørensen
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Brug Golfbox-app’en
I denne tid med Corona-hensyn er det desværre ikke tilladt at bekræfte tider i klubhuset og dermed printe
scorekort ud for medlemmer. Golfbox har dog en app, som fungerer virkelig godt til netop dette formål – og du
kan både booke, bekræfte og taste scores ind. Vi har på de følgende sider samlet en vejledning for hvordan:

Start med at downloade App’en i enten Appstore eller Google Play.
1. Log ind ved at anvende dine login informationer fra GolfBox.

2. Vælg tidsbestilling

Denne vejledning er lånt med tak fra Svendborg Golf Klub
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5. vælg ønsket starttid

3. Vælg bane

.

4. Vælg dato

6. Godkend eller bekræft din starttid
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Indsendelse af scorekort via GolfBox' app
I disse tider bruger ekstra mange golfspillere GolfBox' app til elektronisk indsendelse af scorekort til klubben
for at undgå at bruge fysiske scorekort.
Da det er nyt for mange at bruge denne app, har GolfBox udgivet en vejledning som påpeger flere relevante
funktioner som man skal være klar over for at kunne bruge app'en korrekt
Denne guide er venligst lånt af Golf.dk
Se video-vejledning her:
Ud over hvordan man opretter, udfylder og indsender
scorekort, drejer det sig specifikt om nedenstående 3
vigtige punkter:
Godkendelse af scorekort
BEMÆRK... Når man opretter et scorekort i GolfBox
App, er det med henblik på indsendelse af scoren
efter runden. Opret derfor kun scorekort til de spillere
som ønsker at få indsendt deres score til deres
scorearkiv i GolfBox.

Når runden er afsluttet anbefales det på det kraftigste
at annullere "Vil du sende dine scores til GolfBox
nu?" således der er tid til at checke scores med
markør og de andre spillere inden scores sendes
ind.

BEMÆRK... Hvis alle spillere i en bold opretter et
scorekort for alle spillere på deres egen App, og alle
indsender scoren efterfølgende, vil spillerne blive
reguleret dobbelt eller flere gange, afhængig af
antallet af spillere. Sørg derfor for at aftale indbyrdes
hvilken spiller der indsender scores, og undlad at
indsende dobbelt.
BEMÆRK... Når scores indsendes fra en App vil
spilleren, som er logget ind på App'en, automatisk
blive registreret som markør for alle medspillere.
Dvs. i forbindelse med indsendelsen vil medspilleres
score automatisk være godkendt af markøren
(spilleren som er logget ind i App'en der indsendes
fra). Spilleren som er logget ind i App'en skal angive
hvilken spiller der er dennes markør, og markøren
skal enten godkende med det samme, direkte i
App'en, eller senere via en besked i GolfBox om
godkendelse.
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Løbende nyhedsfeed – med forsinkelse
Som formanden skrev på indledende side er Pro og sekretær i øjeblikket delvist hjemsendt under
Lønkompensationsordninger ift. Corona-krisen og for at tænke rettidig omhu ift. de økonomiske konsekvenser
det uundgåeligt får for vores forening. Derfor er der forsinkelse på nyhedsstrømmene.
Jakob arbejder dog videre med private lektioner og salg i shoppen i hans egen virksomhed, og Inge er at
træffe på kontoret i denne uge mandag- onsdag – fredag.
Der skal lyde en kæmpe TAK til Else Steen fra bestyrelsen, der i øjeblikket bemander både sekretariat og
tjekker mails hjemmefra de dage Inge er fraværende – så I alle bliver hjulpet lidt på vej imens I venter på vi
kommer på arbejde igen
/Inge
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Scorekort 2020

Vi udleverer desværre ikke scorekort i klubhuset i øjeblikket til medlemmer pga. Covid19-hensyn, men du
kan fortsat blive reguleret i handicap – læs hvordan. Derudover er der mulighed for at tage et scorekort i
starterhuset. Det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den
elektronisk.
DGU meddeler at de for at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at
fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.
Læs den fulde vejledning lige her:

https://www.golf.dk/nyhed/s%C3%A5dan-kan-dine-runder-v%C3%A6rehandicapt%C3%A6llende-ligenu?fbclid=IwAR0xvdaWqep7XIhApHRIVECEZ25v2QsyTZaVTzpbldhVRx6rfxH5e6YHg5k
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Det snakkede vi om i …..
Her har vi normalt uddrag fra en tidligere Golferen udgave.. Vi er dog overbeviste om at vi kommer til at
snakke Corona-krise i LANG tid fremover, så I stedet får I lidt fra denne tid

Egne medlemmer skal ikke bekræfte tiden i golfbox.
Klubhuset er åbent for gæster for betaling af greenfee.
Ophold i klubhuset/terrassen er ikke tilladt efter
afsluttet spil.
Flaget skal blive i hullet og der spilles fra bunker uden at
rive bagefter.
Banetoilettet åbnes 5. maj
Handicapregulering. Ingen lejeforbedring.
Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet,
behandles som areal under reparation. Gene eksisterer
ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance.
Lempelse efter Regel 16.1c. (man må droppe i bunkeren
indenfor 1 køllelængde uden straf og må droppe ud af
bunkeren i lige linje fra flaget mod 1 strafslag)
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Åbningstider
BEMÆRK Alle åbningstider er nedsat i
øjeblikket pga. Covid19.

Kontaktoplysninger:
Sæby Golfklub
Vandløsvej 50, 9300 Sæby
www.golf-klub.dk
saeby@golf-klub.dk
Telefon 98 46 76 77

Proshop:
Mandag – torsdag kl. 10.00 – 17.00
Fredag LUKKET
Lørdag – søndag kl. 10.00 – 13.00

Sekretariat
Mandage kl. 9.00 – 14.00
OBS: Nedsat åbningstid under Covid19

Sæby Golf Café
Åben alle dage fra kl. 12

Sekretær
Inge Møller Thomsen
Tlf. 98 46 76 77
saeby@golf-klub.dk

Pro
Jakob Borregaard
Tlf. 20 32 68 66
borregrd@hotmail.com

Chefkeeper
Jens Bjerregaard
Tlf. 29 62 86 77
jbj-saeby@golf-klub.dk

Restauratør
Rikke L. Christiansen
Tlf. 21 86 33 33
rexogrikke@gmail.com

BESTYRELSE:
Formand Flemming Sørensen
Næstformand Jørn Sivertsen
Kasserer
Else Steen
Kim Albæk
Kim Bæk
Kent Launing Christiansen
Mette Fabricius

Sulten efter en sandwich?
Rikke laver lækre sandwichbåde til banen og
som take away i flere størrelser – og de kan
anbefales 

30 58 19 02
20 41 25 12
24 24 98 14
27 14 94 01
51 33 53 33
27 75 63 27
22 24 83 91

UDVALG:
Baneudvalgsformand: Kent L. Christiansen
Turneringsudvalg:
Jørn Sivertsen
Handicapudvalg:
Jørn Sivertsen
Regeludvalg:
Jørn Sivertsen
Sponsorudvalg:
Kim Albæk
Sportsudvalg:
Kim Albæk
Begynderudvalg:
Flemming Sørensen
Husudvalg:
Mette Fabricius
Banekontrol:
Mette Fabricius
Caféudvalg:
NEDLAGT
Juniorudvalg:
Kim Bæk
Personale:
Kent Christiansen
Medieudvalg
(herunder Golferen): Jørn Sivertsen
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