
Til 

Bestyrelsen i Norddjurs Golfklub. 

 

Vedrørende: Opstilling til bestyrelsen i Norddjurs Golfklub. 

 

Da jeg er blevet opfordret til at stille mit kandidattur til rådighed til bestyrelsen i vores klub, vil jeg hermed 

skrive et par ord om mig selv. 

Jeg heder Carsten Bennekou Støttrup. Jeg er fra den 21 juni det herrens år 1952. Jeg er uddannet 

maskinarbejder på Dronningborg Maskinfabrik, men har fra 1993 og frem til jeg gik på pension været 

underviser på henholdsvis AMU-Center Randers/ Randers Tekniske skole og Mercantec i Viborg. Jeg er gift 

med Birthe. 

Birthe og jeg begyndte at spille golf i foråret 2019. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville blive så bidt af at gå og 

slå til en lille bold, som indimellem ikke gør hvad man ønsker. Jeg har også været en af dem, der siger at 

spille golf er ikke noget med motion at gøre, men jeg må erkende, at man da godt kan komme til at svede af 

at spille golf. Og man får da i hvert tilfælde gået nogle kilometer i løbet af en runde. 

Hvad er mine spids kompetencer? Det er at jeg er god til at skabe tryghed, jeg er meget omgængelig, jeg 

elsker at dele ud af den viden, jeg har.  

Det jeg gerne vil er, at være med til at de nye medlemmer, der kommer i klubben virkelig skal føle, at 

klubben lever op til sit motto om at ”Vi samler på venskaber”. Det har jeg selv følt, da min kone og jeg 

startede i klubben, og det vil jeg i eller uden for bestyrelsen arbejde for. Jeg har allerede igennem Birthes 

arbejde i klubhuset henover sæsonen, fået mulighed for at gå til hånde ved forskellige arrangementer, 

hvilket jeg synes er hyggelig. 

Af erfaringer vedr. bestyrelsesarbejde må jeg erkende at jeg ikke har været med i nogle klubber, uden jeg 

har rodet mig ind i bestyrelsesarbejdet. Den sidste klub jeg var medlem af var Randers Cykelmotion, hvor 

jeg også kom ind i bestyrelsen meget hurtig. 

Som skrevet vil jeg gerne hvis det er, være med til at ligge en arbejdsindsats for vores klub. 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Bennekou Støttrup 


