
 

Nyhedsbrev december  2019 

 

Juleafslutninger 

Juleafslutningerne har været afholdt, på nogle baner også med golf på græs, mens andre 

baner måtte nøjes med inden dørs potning. Men for alle har det været gældende at 

humøret har været i top. 

 

Saint Donat 

 

 

 

 



 

Provencal 

 

 

Endreol 

Forårets matcher 

Parturneringen starter 23 marts 

Kønnenes kamp 3. april  Saint Donat 

Provence open 22 april 

Forårsafslutning Monaco 29 maj 

Så du kan roligt planlægge så du kan spille golf på disse datoer 

 

 

Generalforsamling 26 marts 



Ugedagsturneringerne 

Disse starter op i januar/februar indtil da er der vintergolf på Provencal 

 

Formanden 

 

 Nu har vi altså jul igen!  

Snart skal vi også tage hul på et nyt år. Tiden går hurtig. Man tænker tilbage – i dag bliver hurtig til 

i går. Tænker man frem – december bliver hurtig til januar osv.  

Vi glædes over livet her i Provence, selv om man ikke kan lukke øjnene for diverse problemer, her 

som i den øvrige del af verden, hvor klima, krig og terror trækker overskrifter i pressen. Politikerne 

verden over har virkelig store udfordringer. 

 I bestyrelsen har vi også udfordringer om end af en lidt anden slags. Vi bestræber os på, at 

videreføre vores klub i den ånd og med de hensigter som stifterne i 2004 havde med GCD ”at 

fremme interessen for golfsporten for danskere her i Provence” 

At spille golf skulle gerne være en fornøjelse, men nogle gange vil den lille drilske bold ikke som 

man havde tænkt sig, men hvad så? Vi er så privilegerede, at gå rundt, i de fleste tilfælde, på 

fantastiske baner, så går det hele jo nok, selv om scorekortet skulle viser en mindre flatteret score. 

Bare det, at vi er i stand til at nyde naturen, det sociale samvær med gode golfvenner, så er vi alle 

vindere. 

 GCD eksisterer ved hjælp af frivillig arbejdskraft, tak til alle jer som stiller sig til rådighed og tager 

en tørn og tak til jer, som også er klar til at fortsætte i 2020.  

Stor tak til alle som støtter op om vores arrangementer. Tak til turneringslederne, som gør et stort 

stykke arbejde, så alle kan komme ud og spille hyggelig og seriøs golf. Også tak til de 

virksomheder, som har sponseret GCD i 2019. 

Eventuelle forslag, som skal behandles på generalforsamlingen i marts 2020, skal være 

bestyrelsen i hænde senest den 31. december 2019.. 

Til slut vil jeg på bestyrelsen og egne vegne ønske alle en rigtig glædelig jul - med tak for 

opbakning og samvær i 2019 – et godt og lykkebringende nytår til alle. 

De bedste hilsner 

Myrna Hald 



   

 

  


