Driverjul 2020
Hermed en hilsen fra styregruppen i Driverklubben.
Først den triste meddelelse, at vi desværre er kommet ud af året med underskud på
4120 kr., som udelukkende skyldes de 10 spilledage, vi manglede i foråret. Så
styregruppen besluttede, at vi ville tære på formuen, som var på ca. 12.000 kr.,
ligeledes besluttede vi at fortsætte med at opkræve 10 kr. pr. spil. Vi er alle i
styregruppen enige om, at vi jo ikke spiller for præmiernes skyld, men mest for at
have muligheden for at spille med mange forskellige mennesker, udveksle
røverhistorie om tidligere tider, og øse af vores uendelige livsvisdom.
Som bekendt indførte vi muligheden for at betale matchfee på 10 kr. med Mobilpay,
og det har ca. 25 pct. benyttet sig af. Vi har endvidere snakket om også at indfører
et årskontingent og har besluttet at vende det på årsmødet, så alle har mulighed for
at give deres besyv med.
Som tidligere år har vi ikke vundet så mange matcher mod andre klubber, men fik
dog reddet 2 ærefulde andenpladser.
Vi havde heller ikke mulighed for at gennemføre 2 dages turen til Grenå, men vi
håber den kan gennemføres i 2021 med samme program.
Men turen til Vestfyn i begyndelsen af juli blev gennemført i det fineste danske vejr
på en velplejet bane, som desværre suger en del bolde til sig.
Matcherne mod Svendborg og Midtfyn fortsætter i 2021. Der er planlagt 2
spilledage ud af huset, den sædvanlige i begyndelsen af juli (Barløseborg), og en
ekstra den 23. august (Langeland), da vi giver plads til en masse greenfee spillere i
Faaborg. Aftalerne med udebanerne er ikke på plads, så de skal tages med
forbehold.
Vi har haft et muntert og virksomt samarbejde i Styregruppen, selvom der har været
mange nye udfordringer i disse så besværlige tider. Og er der nogen der kunne
tænke sig at være med, er der valg ved julefrokosten/årsmødet den 1. feb. 2021.
Til slut en tak til jer som har taget en tørn ved bordet, og en tak til alle i
Driverklubben, for at I har taget diverse ændringer med et smil og fulgt
anvisningerne, selvom de føles ulogiske, har det gjort at vi stadig kan mødes hver
mandag til en snak, drillerier og altid en dejlig tur i bakkerne

