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Fra: Breinholtgård golfklub
Sendt: 29. november 2018 13:58

Emne: Julekalender

Sæson 2018 er ved at være slut.   

Generalforsamlingen blev afholdt I torsdags, hvor mere end 100 medlemmer 

mødte op. 

Efter formandens beretning, et indlæg fra Fredrik Engström om banen og 

fremlæggelse af regnskab og budget ved Karin Thybo, var der valg til 

bestyrelsen. 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig selv og ser i sæson 2018/19 ud som 

følger: 

Allan Grosmann Christensen med ansvar for Juniorafdelingen 

Jørn Schultz med ansvar for Baneudvalget 

Kaj Pedersen med ansvar for Ny i Golf 

Sekretær:    Susan Bailey 

Kassere:    Karin Thybo Olesen 
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Næstformand:    Kim Meyer 

Formand:    Pernille Porsholdt Dam 

Suppleanter:    Jannick Brunsgaard & Dorthe Hviid Andersen 

Tak til jer som modtog valg og velkommen til Allan Grosmann Christensen i 

bestyrelsen. 

Jeg ser frem til samarbejdet og jeg ser frem til samarbejdet med udvalgene i 

klubben, som får aktiviteterne og hverdagen til at fungere.  

Tak for tilliden til, at jeg fortsat skal bestride jobbet, som formand for 

Breinholtgård Golf Klub. 

Tak for opbakningen ved generalforsamlingen og for opbakningen i den 

forgangne sæson. 

Venlig vintergolfhilsner 

Pernille Porsholdt Dam  

BGK Golfregel Julekalender –  for medlemmer af BGK!  

I forbindelse med det efterhånden omfattende informationsarbejde der har 

pågået det senest 1½ år i BGK regi, med henblik på at informere om, at 

uddanne og at kunne spille golf i henhold til de fra d. 1. januar 2019 gældende 

golfregler, er det blevet nævnt, at BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg 

(BGK ORH) ville motivere til at opnå større grad af kendskab og kendskab til de 

kommende golfregler bl.a. via en Golfregel Julekalender. 

Fra d,. 1. til d. 24 december er der præmier fyldt med hygge og julestemning. 

Hver dag kommer der en låge som nyhedsbrev med dagens spørgsmål. 

Deltag i konkurrencen og bliv en af de heldige og dygtige vindere. 

Alle der deltager i konkurrencen deltager i lodtrækningen om en flot gavekurv, 

som indeholder godter til juledagene.  
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