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.zErede founding mernbers, medlemmer, aspiranter (r., z, r, 4 c 5.;., !!!!r

+ serligt indbudte
Ledelsen for vores bemeldte klub har veret samlet ved et s.erligt visionsseminar, hvor adskillige
s€rdeles vigtige errmer blev droftet.
AI serlig interesse for alle modtagere af denne meddelelse er den kendsgeming, at det er lykkedes
ledelsen - pga. mange allarlgementer i klubben og den tilstundende feriesason - at presse en ekstra
lordag ind i den kommende juni mined. Ifolge kalenderen er der kun 4lordage, rnen med ledelsens
sedvanlige beslutsomhed, fleksibilitet og konstruktivitet vil den ekstra fremskaffede lordag blive
atuiklet:

Sondag d. 19. juni kI.7.00.00
pA Rold Skov Golfbane, Golfvej 1,9520 Skorping

Det er samtidig undertegnede en stor gbede og fomojelse, at denne ekstra dag er stillet til min ridighed,
hvorfor jeg vil benytte lejligheden til at fejre en rund fodselsdag sammen med medlemmeme af vores
lille klub og sammen med s@rligt indbudte. Der skal shaks rettes en serlig varm tak til de fantastisk
mange, der har spurgt ind til, om det er 50 erl

Dennc ekstra lordag pa en sondag vil stort set blive afuiklet som ovrige lordage i vores lille klutr - dc8
med den undtagelse, at programmet er lidt udvidet. Der skal heller ikke betales for morgenmaden,
matchJee eller for frokost med tilhorende beroligende midler ligesom inviterede g@ster v fe udbveret
greenfeebilletter. Det vigtigste er, at du kommer medbringende alt for en mand ved denne lejlighed
nadvendige udstyr og vaskede jel:rl samt tilsvarende pakhdning for klubmedlemmer betyder dette
galla.
Program for dagen:
7.00 (senest)
7.00 - 7.45

7.45 8.30
11.30 - 12.00
ca.12.00 - ??

Matchpropositioner for denne serlige dag vil blive informeret ved morgenbordet. Jeg vil derure dag
gare mig serlig umage ved blanding og optelling af kortene. Til beroligelse skal det dog straks
oplyses, at der ikke forventes brud pi klubbens politik om, at lordag morgen - og ved denne serlige
lejlighed ogsi sondag morgen - er for mend - undertiden dog ganske treette/tuge mend. Jeg er
bevidst om, at udovelsen a{ denne politik kan bringe mig i konflikt med gode golfspillende bekendte af
hunkon. Jeg er dog til eniver tid parat til at ge i ctnch med dem, om denne vanskelige problematik.

Jeg haber, at du vil vere med til fejre de barske kendsgerninger. Jeg foNenter ingen afbud, men safremt
helt serlige omskendigheder skulle opsti, bedes afbud meldes til undertegnede senest torsdag 16. juni.

Med venlig hilsen
Ctnnat Myli t ts P.

98391997 (pdv.) n922597 (mob)

De Hanegale - Morgenklubben i Bold Skov Gollklub
Tirsdasspigernes venner - !y!!.9bE!e.qeLe.dk

Mode i hul 19
Morgenmad (med mindst 2 varme retter), kaffe og the (til Skipper), juice,
okologisk melk m.m.m. samt avec.
Reserverede starttider
Holdene kommer hjern igen
Frokost i hul 19 eller pA terrassen + passende veeskebehandling.
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Tlf. 9878 1010 (arb.)


