Så er endnu en golfsæson godt i gang…
Årets Åbningsmatch er afviklet og dermed ved vi at sæsonen for alvor er i gang. Igen i år var
matchen sponseret af Nordea. Turneringen blev afviklet i blandet vejr, men var endnu en gang fuld
booket op og efter matchen var der som altid god mad og flotte præmier til vinderne. Jeg gerne
benytte lejligheden til på alle medlemmers vegne at takke turneringsudvalget for det store stykke
arbejde, som de præsterer til alle vores matcher – uden jer kunne det ikke lade sig gøre!
Banen står rigtig flot og det store arbejde, som Sean og hans stab udfører, kan vi for alvor se på
banen og der er fortsat planer for yderligere tiltag, som vi glæder os meget til at følge samt ikke
mindst til at nyde på vores runder.
I søndags havde vi Golfens Dag og der var et stort fremmøde af både helt nye potentielle
golfspillere og dermed ny medlemmer men også medlemmer fra andre klubber, hvoraf nogen af
dem allerede har valgt at skifte til CGC Golf Club. Det var nogen gode timer og jeg synes, at vi
lykkes med at ”vise” vores dejlige klub samt omgivelser frem på den bedst tænkelige måde – tak til
alle som hjalp til.
Husk at du i den kommende weekend har mulighed for at komme ned og se samt støtte vores
elitehold, som spiller hjemme. Derudover vil jeg lige minde om, at vi også på lørdag har reception
for Vagn mellem 14:00 og 16:00. Vi vil her takke Vagn for det store arbejde, som han har udøvet de
seneste 14 år som formand.
Bestyrelsen ønsker alle vores medlemmer en god golfsæson med masser af godt vejr samt ikke
mindst fint samvær. Pas på hinanden og vis hensyn også til vores greenkeepere.
Peter Buhl.

