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Den nye ledelse i 2017 samt medlemmerne af tilsynsrådet 

Det var i 2017, at det endelig skete – der kom en ny ledelse i De Hanegale! Man kan roligt sige, at 

der er sket et generationsskifte og yngre friske kræfter er kommet til. Noget kunne tyde på den 

tidligere ledelse ikke helt kunne slippe ”tøjlerne”, da de insisterede på at oprette et såkaldt 

”tilsynsråd” - ikke at forveksle med det råd i kommunal regi, hvis navn IKKE må nævnes.  

Den nye ledelse var allerede fra årets begyndelse helt fremme i skoene og fik omsider 

arrangementet med tirsdagspigerne op at stå. 

Ledelsen skal her ved årets afslutning gøre følgende korte opsummering over årets forløb: 

I løbet af 2017 blev der spillet 36 runder golf inkl. runder i Tyskland og Skotland. 

Som det blev offentliggjort ved sæsonafslutningen vurderes økonomien i De Hanegale fortsat at 

være ganske god – uanset, at vi ikke indkræver noget kontingent. Til orientering kan oplyses, at 

Brofonden nu er begyndt at gå ind i andre projekter (ud over brobygning), idet Fonden nu har 50% 

af aktierne i den nye skorsten til værkstedet. Dette kan måske medføre, at en kommende bro skal 

etableres som en højbro. 

Tilsynsrådet mener selv, at have styrket den samlede ledelseskompetence betydeligt, således at 

alle tvivlsspørgsmål hurtigt bliver afklaret – prompte og retfærdigt. Flere spørgsmål og sager er i 

årets løb blevet afgjort på en måde, der tilgodeser Brofonden. 

Antallet af medlemmer og aspiranter er meget tilfredsstillende. Meget tyder på, at de yngre (d.v.s. 

dem under 50) er lærenemme og tro mod klubbens værdier. Det er fortsat kun enkelte af de 



ældre, der har svært ved at spise uden hue på - og det kunne blive en opgave for Tilsynsrådet at 

få denne uskik til at ophøre. 

Medlemmer af De Hanegale’s involvering i hovedklubbens frivillige arbejde er betydeligt, selvom 

det mest hviler på det ældre og rutinerede medlemssegment – hvilket jo er hel tilsigtet og rimeligt. 

Årets rejseaktiviteter blev afviklet planmæssigt og i så god ro og orden, som man kunne 

frygte/forvente.  

 

KLM forsøgte at ”stikke en kæp i 

hjulet” på de brave golfspillende 

vikinger i Skotland, men alle nåede 

frem i tide og var klar på 1. tee til 

tiden. 

 

 

 

Ledelsen afholder ”Nytårstaffel” i Sebber 

Kloster GK, lørdag, den 30. december 

2017 kl. 10:00. Vi har 4 starttider – 

tilmelding via Facebook 

Ledelsen har store forventninger til det nye 
år og den nye sæson: 
 

• Kommer der en ny bro? 

• Bliver der arrangeret den 
sædvanlige tur til Tyskland? 

• Er der nogen, der vil med til 
Skotland? 
 

Sikkert er det dog - at ledelsen vil 
arrangere en større turnering i anledning af 
De Hanegale’s 25 års jubilæum i foråret. 

 
Med venlig hilsen og ønsket om et godt nytår 

 
 Ledelsen 


