
 
 

mandag d. 8. oktober 2018 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2, 3, 4, 5, 6 & 7års!!!!)  + aspirantelevpladser på 

venteliste! 
 

Efteråret kommer, om vi vil eller ej. Sådan er det jo og presset af dette faktum er tiden kommet til, 

at vi indkalder til sæsonafslutning og den traditionsmæssige høring: 

 

Lørdag d. 27. oktober kl. 07.30 prc.  

 

Vanen tro vil Ledelsen og Tilsynsrådet– for at opretholde den gode standard - som sædvanligt 

varetage frembringelse af morgenmaden denne lørdag. Efter spillet serveres den traditionelle 

varme suppe og der vil blive aflagt regnskab, o.a.- al sammen i henhold til vedtægterne.  

 

Vi har vel haft den varmeste og mere tørre sæson i mands minde, hvilket dog ikke har medført 

aflysning af Hanegale-matcher – næh nej, vi har alle tappert kæmpet os igennem varmen, lørdag 

efter lørdag. 

I regionsgolfen har det Hanegale-dominerede B-hold gjort en flot indsats og vandt det jysk-/fynske 

mesterskab, men måtte desværre se sig besejret i DM finalen af Kokkedal Golfklub. Andre ældre 

Hanegale nåede også langt i deres række, men måtte se sig slået i semifinalen af de senere 

mestre. 

 
I efteråret har klubben mistet et skattet medlem, idet Tom Holmberg efter en længere tids modig 

kamp mod en aggressiv diagnose måtte give op. Tom brændte for hele Rold Skov Golfklub, vores 

egen lille klub i klubben og ydede igennem flere år en stor indsats i DGU´s landsorganisation.  

For kort tid siden modtog vi ligeledes meddelelsen om, at vores tidligere medlem Lars Harbo 

Christensen alias Mr. Rock´n Roll var død efter længere tids sygdom. Under vores 

morgensamlinger er begge blevet æret og mindet.  

Hvor det førhen var en ære og fornøjelse at bære præsidentembedet, har kollegaen i US 

efterhånden plettet stillingen og måden at udøve hvervet på, på en sådan vis, at det nu næsten er 

bedst at være vicepræsident. For en ordens skyld skal det nævnes, at vores egen præsident dog 

ikke har haft fingrene (eller hænderne) så langt fremme/nede, at der er opstået skandaler her. 

Desværre må vi konstatere, at vores kronprins heller ikke i år har haft tid og lejlighed til at deltage i 

en af vores matcher. Han varetager fortsat vore interesser i den internationale olympiske komite. 

Landspolitisk ser fremtiden nogenlunde ud, set ud fra den betragtning at Folkepartiet og de mere  



 

eller mindre røde nok aldrig kan blive enige om ret meget. Vi håber dog på udbredt enighed, når 

det kommer til afgørelsen om at beholde sommertid hele året. I modsat må vi påregne, at 

golfsæsonen kortes af i begge ender.    

Vores klub har fået en ny golfmanager Britta, som på sin udadvendte måde nok skal blive en 

gevinst for både Bent og os andre. Klubbens aktive bestyrelse har i årets løb igangsat projekter 

med ny driving-range, ny indspilsområde m.m.  

Vores egen lille klub er p.t. i gang med at etablere en ny bro ved hul 11, som erstatning for den 

gamle svellebro. Hvad broens navn skal være afgøres senere – måske efter en konkurrence om 

bedste forslag. Broen forventes at blive dyrere end de forrige projekter og sandsynligvis tømmes 

brofonden og tillige med, er der aftalt et større lån fra De Hanegale’s kassebeholdning – et lån der 

finansieres ved udstedelse af en passende mængde rentefri obligationer.  

Sportsligt har året været ganske godt – der er nu kun nogle få fiflere (men meget langslående) 

tilbage, medens øvrige har fået indstillet handikapindekset til et passende niveau.  

Tilsynsrådet, der ved 25-års fødselsdagen refererede til et mange år gammelt 

generalforsamlingsreferat, der foreskrev max. 20 slag på banen – imod de p.t. gældende 18 slag, 

har midlertidigt trukket forslaget om at genindføre de 20 slag tilbage. Flertallet i Tilsynsrådet kan 

nu klare sig med de 18, men Richard vil ved passende lejlighed gerne have ordet for en kort 

bemærkning. Vores fejring af klubbens 25-års fødselsdag indtjente i øvrigt et overskud på 8.400 

kr. der straks blev givet som gave til RSG, til køb af møbler til den gamle terrasse. 

 
Traditionen tro var der arrangeret tur til Tyskland, hvor en ny Tysklandsmester efter 3½ runde blev 

kåret, med stort forspring til forfølgere. Herudover var klubben repræsenteret med 3 medlemmer 

på en Skotlandstur, hvor der indhentedes nye erfaringer fra nye baner i sportens hjemland.   

 

 

Skulle man have en syg moster eller anden årsag til et evt. afbud bedes dette meddelt på listen i 

klubhuset – eller i akutte tilfælde til nedenstående.  

Afbud senest torsdag d. 25.oktober kl. 16.00 

 
Bjarne Villadsen.(præsident)          Steen Møller (vicepræsident)    Lars Kold-Hansen ( webmaster) 

           2046 9875                         2033 0051                                  2330 4195 

 


