Formandsberetning 60+ generalforsamling 2017
Det har igen været et dejligt år med masser af god golf i sommersæsonen 2016. Og en
dejlig vinter, hvor der igen kun har været enkelte torsdage, hvor vi ikke kunne spille på
grund af sne på banen.
Vi har 4 faste udvalg i bestyrelsen: Festudvalget, Turudvalget, Referentudvalget og
Samarbejdsudvalget som nu er blevet til koordinationsudvalget bestående af KiK,
begynderudvalget, turneringsudvalget og TGS bestyrelsesrepræsentanter.
Festudvalget stod for afslutningsfest i oktober, ligesom festudvalget også har taget sig af
fællesspisninger o.l. ved årets arrangementer.
Turudvalget har i lighed med tidligere år gennemført et flot sommerprogram med 1
overnatningstur til Hotel Pejsegården i Jylland, hvor vi spillede henholdsvis Julsminde
Golfklub, Himmelbjærget Golfklub og Vestfyns Golfklub, og 2 endagsture til henholdsvis
Odsherred Golfklub, og Sydsjællands Golfklub. På overnatningsturen spillede vi igen
Vestfyns Golfklub, og det blev denne gang en god oplevelse i modsætning til
parturneringen i 2015, hvor vi på samme bane oplevede adskillige ægteskabelig kriser.
Referentudvalget har igen i det forløbne år forsynet TGS medlemsblad og 60+
hjemmeside med mange gode artikler og billeder, og derved sørget for at medlemsbladet
og hjemmesiden hele tiden er opdateret med gode aktuelle artikler om aktiviteterne i 60+.
Koordinationsudvalget har i det forløbende år styrket samarbejdet mellem de forskellige
interessegrupper i TGS, og arbejder overordnet med et mål om at styrke sammenhold og
klublivet i TGS. Samabejdet med administrationen har fungeret perfekt.
En stor tak til vores udvalg. De står for alt det praktiske omkring 60+ aktiviteterne, og de
laver et stort og fremragende arbejde.
Og så til det rigtigt vigtige. Vi har igen i 2016 haft mange gode Torsdagsmatcher, med stort
fremmøde og masser af godt golfhumør, og jeg er sikker på, at vi vil fortsætte med de
hårde dyster og det gode humør hen over sommeren. Den samlede matchplan for
sommersæsonen ligger på 60+ hjemmesiden. Husk også vores venskabsturnering med
Korsør den 18. maj på vores bane, og venskabsturneringen med Skovbo den 17. august,
som i år foregår på Skovbos bane.
60+ har over 115 medlemmer og er en rummelig “klub i klubben” med plads til alle glade
golfere, som gerne vil nyde spillet sammen med andre seniorer. Vi vil også gerne tiltrække
nye seniormedlemmer af TGS, så vi også her igennem kan hjælpes ad med at fastholde et
så højt medlemstal som muligt i Trelleborg Golfklub Slagelse.
God sommer med masser af god golf til jer alle.

