
 
 

mandag, den 2. marts 2020 
 

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

aspirantelevpladser på venteliste! 

Trods mange måneder med vedvarende regn har ledelsen nu dekreteret, at foråret ER på vej.  

Og med forår følger sæsonstart for De Hanegale. Det har været en lang og våd vinter og vores 

golfbane er blevet godt og grundigt gennemvandet. Siden nytår har banen fra tid til anden været 

lukket for at minimere skader på fairways og greens mest muligt. Lukninger som Den Bedste klub i 

Klubben bifalder. Vi ser meget frem til den nye sæson 

og vi glæder til at opleve en perfekt bane som 

greenkeeperne og frivillige har kælet for hele vinteren. 

Vi kan ikke sige nok tak til vore frivillige hvoraf mange 

kommer fra De Hanegale, for alle de projekter de – 

trods det regnfulde vejr - har gennemført i efteråret og i 

vintermånederne. Siden vinterpausen er der også sket 

meget ude i verden. England har nu endelig forladt EU 

og Hobro har ikke vundet en kamp i superligaen siden 

15. september 2019. Vores præsidents kollega i USA 

har været igennem en rigsretssag, hvor han gesvindt 

frikendte sig selv ved at forpurre indkaldelse af vidner. Thomas Riise har efter 10 år som 

baneudvalgsformand besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen, hvilket kan medføre at De 

Hanegale fremover kun er repræsenteret i bestyrelsen med 3 medlemmer - meeen det går nok 

endda. Her vil vi ikke undlade at udtrykke vores store tilfredshed med bestyrelsens arbejde der har 

udmøntet sig i stigning i medlemstallet og en solid økonomi. 

Hele den danske golfverden afventer lige nu, hvad der sker med Thorbjørn Olesen, når hans sag 

kommer for retten den 11. maj 2020. Vi håber meget snart se Thorbjørn på golfbanerne igen. 

Og vi glæder os også til at se Jer til den nye sæson der indledes: 

 

Lørdag d. 21. marts kl. 06.45 prc.  

 

For at vores trofaste kok i 2019 – Klaus Kolding      skal have mindst én fridag i 2020 vil Ledelsen 

og Tilsynsrådet sædvanligt varetage frembringelsen af morgenmaden denne dag. 
2020 bringer på nye rutiner til vores ærværdige klub. Alle klubber i klubben skal fremover 
reservere tider i Golfbox, hvilket medfører de nye rutiner.  
Fra sæsonstart 2020 skal der således ikke meldes fra til lørdagens samling, men der skal meldes 
TIL. 
 
Se meget mere om den nye rutine i vedlagte allonge.  
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