
 
SENIORKLUBBEN 

Sorø, den 10. marts 2021 

 

Sæsonen 2021 

Kære seniorgolfer! 

Så er vi så småt ved at være klar til at starte vores sommerturnering. Det sker fra 
onsdag den 31. marts, hvor vi forventer at banen står fuldstændig klar til at mod-
tage jer. 

Som en konsekvens af corona situationen, hvor vi højst må mødes 25 af gangen, har 
vi valgt at du til første spillerunde skal bestille tid ved at kontakte Poul Hangler direk-
te. Det kan ske enten ved at besvare denne mail eller ved at ringe på tlf: 2176 8978. 
Meget gerne senest den 29. marts så vi kan få listen gjort klar. Hvis du ikke har mu-
lighed for at deltage første gang er du velkommen til at bestille tid til den 7. april. 

Med hensyn til arrangementer i løbet af sæsonen har vi endnu ikke haft mulighed for 
at mødes i matchledelsen, hvorfor det må afvente hvordan coronaen udvikler sig. Vi 
har dog aftalt at der skal laves nogle gunstarter og udflugter som du kender fra tidli-
gere. 

På grund af lovkrav omkring bankkonti m.v. har vi lavet et par ændringer i matchle-
delsen. Vi har lavet et sæt vedtægter for seniorklubben i Sorø Golfklub, som også er 
blevet godkendt af golfklubbens bestyrelse og som vil betyde, at vi fremover afholder 
en egentlig generalforsamling. Den vil afviklet i forbindelse med et arrangement i april 
(f.eks. en gunstart), hvis vi må forsamles ellers bliver den udsat. 

For at tilfredsstille de nævnte lovkrav, har vi valgt at holde fast i matchledelsen på de 
10 medlemmer, men derudover lavet en bestyrelse på 3 medlemmer som alle er i 
matchledelsen. Dette fordi man skal aflevere personlige oplysninger på alle bestyrel-
sesmedlemmer, men ikke på hele matchledelsen. 

Bestyrelsen består af Poul Hangler som formand, Niels Hansen som kasserer og Frede 
Conradsen som næstformand/sekretær. 

Matchledelsen har besluttet at vi fastholder det årlige kontingent på kr. 300,00, som 
vi skal anmode dig om at indbetale på konto: 

Bemærk at det er et nyt kontonummer 

reg.nr. 9570, konto 13190224 

Med venlig hilsen 

Matchledelsen 


