
Old girls. 

Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. n ovember 2019. 

 

Så må vi igen se tilbage på et år med dejlig golf og hygge. 
Der har været pæn tilslutning til matchprogrammet.  
I det seneste år har vi haft følgende arrangementer. 
 
Starten på året var jo julefrokosten med 48 deltage re. 

Den 26.marts  startede vi vores matchprogram, med 44 deltagere.  
       Efter spillet fik vi en let frokost. 
Den 4. juni blev der spillet Pink Cup, hvor der var spillere med fra Old Girls. 
Den 2. juli havde vi herredag. Inviterede en herre med, i alt 55 spillere. Afsluttede med  
        smørrebrød og kaffe med småkager. 
Den 16. juli udflugt til Varde. 23 deltog, efter spillet fik vi stjerneskud. 
Den 24. september  udflugt til Vejen. 25 deltog. Efter spillet fik vi en clubsandwich. 
Den 8. oktober hyggedag med 37 spillere. Efter spillet hyggede vi os med 3 slags tærter.  
        og kage til kaffen.  

Tællende turneringer: Vi har i år haft tællende turneringer, som det blev vedtaget sidste 
år på generalforsamlingen. Bestyrelsen har den opfattelse, at det afvikles på en god måde. 
Torben Christensen sørger for at indtaste scorekort. 
En stor tak til Torben. 

I forlængelse af beretningen vil bestyrelsen gerne høre jeres kommentarer til de 
gennemførte aktiviteter i året løb, ligesom den gerne vil høre, om der er ønsker og forslag 
til den kommende sæson, som vi skal tage højde for i planlægning af matchprogrammet 
for 2020.  
Vi har forsøgt at variere spilleformer og præmier hen over året.  
De individuelle spilleformer har vekslet mellem stableford og slagspil.  
Holdspillene har vekslet mellem de forskellige former. 

Medlemmer: Vi har i dag på nuværende tidspunkt 61 medlemmer. 

Bestyrelsen har den opfattelse, at vi har en god klub, og at vi får vores match afviklet i en 
god tone, og at vi hygger os sammen. 

Vinderpokalen: Pokalen går til årets mest vindende person, den der har vundet flest  
matcher. Vinderen er Tove Korsholm. 

Pokaloverrækkelse ved formanden. 
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