Årsberetning 2019
Rømø d. 11 august 2020
Velkommen
Så blev der alligevel generalforsamling her i 2020.
Vi besluttede at holde en lille hurtig generalforsamling her i august og samtidig holde en
sommermatch til erstatning for den manglende åbningsmatch.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i april 2019 bestået af
Ulrik Oldenburg
Peter Petersen
Flemming Lassen, næstformand
Peter Feddersen, kasserer og webmaster
Jens Jørgen Schmidt, formand
Banen
Generelt var sommeren 2019 meget tør som betød afsvegne fairways og semirough. Det gjorde det
jo noget nemmere at være greenkeeper, men banen var jo noget miserabel. De sidste 2 års tørke har
så resulteret i at vi har en bane med dårlig udviklede græsområder og det har jo så vist sig med fuld
gennemslagskraft i år.
Vi arbejder på at der skal ske noget, men vil baneejer ikke medvirke kan vi jo ikke gøre meget ved
det. Jeg tror dog stadig at det efterhånden vil blive forstået, at et dårlig vedligeholdt anlæg,
fremkommet ved for lavt budget, alt andet lige er en dårligere forretning end at kvaliteten er på et
vist niveau.
Jeg har ikke flere kommentarer til det.

Turneringer
Vi havde planlagt 4 matcher for året samt afslutning af Rømø Open.
Der blev kun gennemført 2, nemlig åbningsmatch og klubmesterskab.
Der er ikke stor opbakning til disse matcher og det har vi taget til efterretning. Er der ikke et
rimeligt antal tilmeldte aflyses matchen.

Vores klubmesterskab blev afholdt d. 7 september efter samme koncept som tidligere.
Klubmester mand
Runner up

Morten Nissen Nielsen
Kristian Andersen

Klubmester kvinder
Runner up

Dorthe Nissen Nielsen
Maibrit Rasmussen

Årgangsmester senior mand Olav Oldenburg
Runner up
Flemming Lassen

Årgangsmester senior kvinde Christine Birk
Runner up
Marie Luise Hansen
Stableford 18 huller

1 plads Svend Trier Christensen
2 plads Peter Petersen
3 plads Ulrik Oldenburg

Stableford 9 huller

1 plads Peter Feddersen
2 plads Lars Høeg
3 plads Jens Jørgen Schmidt

Efter matchen var der middag og pokal/præmie overrækkelse.
Jens Jørgen Schmidt var matchleder.
Hjemmeside
Nu har Peter Feddersen efterhånden fået den op at stå. Er der kommentarer og input hører vi gerne.
Rømø Open
Der er efterhånden en bedre og bedre tilslutning til disse matcher der afholdes onsdag og søndag.
Her kan alle være med og det kræver ikke meget planlægning af ens tid.
Desværre kunne vi ikke samle nok til afslutningen ved Haderslev golfklub.
Vinderen i 2019 Palle Bach og som runner up Aage Birk fik derfor ikke den hyldest og præmier
som tilkommer dem. Vi er opmærksomme på det og de er ikke glemt!
Afslutning
Igen i år er det Flemming Lassen og Gunter Gericke i møder på banen som banetilsyn og
boldsamlere på driving range. Så er der nogen spørgsmål kan i henvende jer til dem.
Jeg takker alle der har været med til at give en hånd med i løbet af året.
Tak for godt samarbejde i bestyrelsen
Jens Jørgen Schmidt
formand

