Formandens beretning 2019
Vi startede sæsonen op med flere nye tiltag. Vi havde valgt, at dele A og B rækken
lige, så der var lige mange i hver række. Det har vist sig at være en god ide, så det
fortsætter vi med.
Vi skulle for først gang spille fra nummereret teesteder. Det har givet mere variation
til spillet. Det har været spændende, at slå ud fra nye teesteder, her tænker jeg på
hul 1 og teested 47.
Sæsonen startede også med nye golfregler. Vi havde en regelaften, hvor Søren
Overgaard ledte os godt igennem de nye regler, så vi var klædt på til at begynde
sæsonen.
Ud over vores almindelige matcher, har vi haft venskabsmatch mod Dejbjerg og
Brande. Vi vandt hjemme mod Brande 317p. imod 277p. Trehøje tabte i Dejbjerg,
dog kun med et point. Matchen mod Herreklubben havde vi også, og her vandt
damerne for første gang i flere år. Det er flot gået piger. De resultater kan vi godt
være stolte af. Næste år er det herrerne, som skal stå for matchen.
Weekendturen gik til Gram slot. Vi spillede Royal Oak i Jels og Kolding golfbane.
Begge dage havde vi flot vejr. Vi var 24 piger afsted og havde en hyggelig tur. Hvis I
har forslag, til hvor weekendturen skal gå hen i 2020, må I meget gerne kontakte
bestyrelsen.
Første præmien for at havde samlet flest penge ind til Pink Cup var et foredrag med
Anne Laxholm. Et foredrag som var baseret på hendes bog: Giv mig et år. 65 piger
mødte op til en veloplagt Anne Laxholm, som fortalte om hendes liv. Jeg var især
imponeret over, at hun selv syede sine kjoler de første år som professionel danser.
Trehøje Golfklub har nu for femte gang i træk indsamlet det største beløb og med
127. 235 vinder vi et foredrag med kræftforsker Anne Tjønneland. I alt 76 piger
spillede Pink Cup i Trehøje. Fire mindre end sidste år men stadig en fin opbakning til
matchen. Kæmpe tak til alle der har været involveret i Pink Cup 2019. Og i
særdeleshed tak til Bare mænd støtter brysterne. Tak til alle spillere, sponsorer,
Trehøje Golfklub. Vi er stolte over, at vi gang på gang evner at løfte i flok.
Trehøje Golfklub er den første klub, der har indsamlet over en million kroner til Pink
Cup. Totalt er det blevet til 1.115.558 kr. på de 16 år, som vi har deltaget.

Vi havde matchen ” Bare mænd støtter brysterne i går, og her deltog 82 mænd. Det
var 10. gang, at matchen blev afholdt. Kæmpe stor tak for indsatsen til Kaj
Kristensen, Holger Haunstrup og Per Voetmann. Resultatet blev 61400 Til Pink Cup.
Ketty Asbæk og Anne Bjerrum tog til landsfinalen i Åbenrå. Flot at Anne Bjerrum
kunne springe til efter afbud og sygdom. Samlet lå de uden for præmierækken, men
Ketty fik en flot 4. plads i A- rækken. Hun var også nærmest flaget på hul 18, som er
et meget svært hul, hvor man skal skyde over noget buskads, et bolværk, en sø og
ramme en lille green. Bestyrelsen var repræsenteret af Jette Burmølle og Else
Halkjær. Ud over bestyrelsen var Chalotte Spandet med for at modtage diplomet og
skulpturen for flest indsamlede penge. Se evt. på vores hjemmeside, hvor der ligger
nogle gode billeder fra dagen.
Tak til de piger, som har hjulpet til Pink Cup, Golfens dag og Bare mænd støtter
brysterne. Uden jer ville det ikke lykkedes at gennemføre det.
Tak til de sponsorer, som har sponsoreret nogle af vores matcher. Tak til
Vestjyllands Forsikring og 10-4 i Videbæk for bolde til nærmest flaget.
Tak til Annette og Jan for god mad og for den venlighed, som vi møder hos jer. Det
nye tiltag med, at man kan skrive sig på dagens ret, er super. Og bestyrelsen håber,
at det er noget, som I vil fortsætte med. (Blomst til Annette og Jan)
Tak til Maibrit og Anne-Marie på kontoret(Chokolade). De har været gode til at
hjælpe os. Især Maibrit har reddet os flere gange, når vi har lavet fejl i Golfbox.
Irene Cortnum og jeg har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Vi har siddet i
bestyrelsen i 6 år. En stor tak til Irene for dit store arbejde som sekretær og som
ansvarlig for hjemmesiden. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig.
Jeg har også valgt at stoppe i bestyrelsen, og jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for
godt samarbejde og altid godt humør. Jeg har været glad for at lære jer at kende. Vi
har ikke holdt mange møder, men været gode til uddelegere tingene. Så jeg synes,
at vi er kommet i mål og lykkedes med opgaverne. Vi har lavet små fejl under vejs,
men vi skal huske på, at det er frivilligt arbejde, og at alle vil gøre deres bedste.
Tak til alle for sæson 2019
Trehøje Golfklub længe leve 3xhurra og Tre Høje.
Dorthe Bøndergaard

