Formandens beretning til generalforsamlingen den 18. september
2019
MEDLEMMER
Onsdagspigernes golfsæson er snart forbi – 5 ½ måned er gået alt for hurtigt.
48 piger mod 55 i 2018 har været medlem af Onsdagspigerne. Det er 7 mindre end i
2018. Vi har fået 6 helt nye medlemmer, som vi håber, vi har taget os godt af. Et par
af dem har ikke været og spille med os, da de synes, at de stadig har et for højt hcp.
Vi vil gøre alt for, at de kommer igen til næste år. Vi ser også frem til, at alle de
”gamle” medlemmer støtter op om Onsdagspigernes klub. Hvis vi ikke er min. 40
medlemmer, bliver vi nødt til at opløse vores klub. Der er ganske enkelt ikke økonomi i
at være så få medlemmer.
Der er også forklaring på alle de medlemmer, som ikke har meldt sig ind i år. Vi har
kontaktet hver enkelt for at høre, hvorfor de ikke har meldt sig ind. Vi skal sørge for
at fastholde vores medlemmer og også gøre meget for at få nye.
Vi har i vid udstrækning sørget for, at de nye piger er kommet til at spille med en fra
bestyrelsen de første par gange. Vi håber, at de nye spillere har følt, at vi har taget
os godt af dem.
Det er vores opfattelse, at bookingsystemet fungerer fint. Igen i år vil jeg opfordre
jer til at booke tider med forskellige medlemmer, så de nye bliver godt integreret i
klubben. Kun på den måde kan vi fastholde et relativt højt medlemstal.
SPONSORER
I 2019 har vi også haft gode sponsorer, nemlig
Golfexperten i Hørsholm
Beauty House i Helsinge /Radiant Professional (make up & cremer)
Sirius v/Lise Skjold Jensen
Helene D. Jensen og Ellen Bielefeldt (rødvin som klappepræmie)
Frisør Experten v/Lis Mølvang
Vinspecialisten i Gilleleje
Lene Hansson
Stor tak til alle sponsorer. Uden dem vil økonomien ikke have været så god.
VEJRET I SÆSONEN
Koldt og frisk vind
Skøn sol og lidt vind
Sol og varme
Sol, blæst og lidt regn
Skøn sol og stærk blæst
Slem vestenvind, men tørt
Regn & torden

SPILLERE PR. GANG
Vi har haft fra 12 til 31 spillere om onsdagen. Gennemsnittet ligger på 24,4 (22,8)
spillere pr. gang. Regn og torden har betydet, at vi enkelte gange kun har spillet 9
huller. Flere gang har vi desværre kun haft en række, da vi har været færre end 20
deltagere. Under eventuelt vil vi gerne drøfte, hvordan vi fremover skal håndtere
disse situationer. Mere om det senere.
TURNERINGSPROGRAM
Bestyrelsen har heller ikke i 2019 ikke haft mulighed for at lave særlig mange
forskellige spilleformer. Det skyldes, at vi ikke længere kan sammensætte hold. Så
det har mest været Stableford og slagspil. Vi har dog haft to ræveturneringer, en
nordisk Stableford, Scramble, flagspil og et par turneringer, hvor en spiller, der
havner i eks. en bunker, får et kort med en kamel og har vedkommende dette kort
med, når spillet slutter, fratrækkes to point fra scoren.
I 15. maj havde vi igen besøg af vores venskabsklub Værløse. 43 spillere deltog – 21
fra Værløse og 22 fra Gilleleje. Desværre tabte vi igen, så ingen pokal til os. Men det
var morsomt, at vinderne i A-rækken kom fra Værløse og vindere i B-rækken fra
Gilleleje. Så næste år skal vi spille i Værløse.
Vi har også afholdt en 9-hullers sunhedsturnering, som Lene Hansson var primus
motor og sponsor på. Der var 31 spillere, og undervejs blev vi trakteret med slow juice
og økologisk frugt. Efterfølgende fik vi et godt foredrag om, hvad vores kroppe kan
lide og gode kostråd. Desuden fik vi en dejlig og sund thai-menu lavet af Su og Winnie.
Stor tak til Lene Hansson for initiativet og de meget flotte præmier.
9 HULLER OG DET SOCIALE
Vi har også i denne sæson haft en del piger, som kun har spillet 9 huller i den periode,
hvor der spilles 18 huller. Der er en månedlig præmie til den bedste score i måneden
for 9-hullers rækken. Desværre er det ofte, at vinderen ikke er til stede, når præmien skal uddeles, ligesom en del ikke afleverer scorekort.
Selv om de piger, der kun har spillet 9 huller, typisk er kommet ind længe før 18-huls
spillerne, har disse dejlige pige oftest ventet på os andre. Det har vi sat meget stor
pris på.
Onsdagspigerne er kendetegnet ved, at vi holder det sociale i hævd, bl.a. ved at hygge
os sammen efter spillet hver onsdag. Det betyder også meget for de nye medlemmer,
som hurtigt lærer alle at kende. Derfor skal der også igen i år lyde en opfordring til
at spille med forskellige piger og ikke de samme hver gang.
Igen i år har vi haft aftale med Dameklubben om, at vi kunne deltage i hinandens
turneringer, herunder Udflugten og Åben Damedag.
TAK TIL BESTYRELSEN
Jeg vil her gerne takken bestyrelsen for godt samarbejde også i denne sæson.

