Formandens beretning 2014
En meget solrig og en helt fantastisk golfsæson i pigeklubben er slut.
Vi har haft vores matchkalender, som udover mere eller mindre almindelige
matcher, også har bestået af en match hjemme mod Dejbjerg med rigtig stor
tilslutning fra Dejbjerg. Vi vandt matchen. Knap så godt gik det i matchen mod
Brande i Brande, som vi desværre tabte – 17 piger fra Trehøje var med – fin
opbakning. Vi har haft en weekendtur til golfklubben ved Hjarbæk Fjord og en 1dagstur til Harrevig Golfklub, godt nok ikke med så stor tilslutning - men de piger
der har været med har haft det sjovt og hyggeligt, så disse ture vil vi holde fast ved.
Nye tiltag i pigeklubben har været, at vi er begyndt at bruge Golfbox mere og mere
til at taste vores score og beregne resultaterne at vores matcher. Vi er nu så vidt, at
vi ved alle matcher, som kan handicapreguleres - taster scores ind på hver hul. Det
giver noget mere arbejde, men vi får også en mere sikker og rigtig
scoreindberetning. Vi har derudover haft en match i år, hvor vi alle har spillet
slagspil - og overraskelsen ved matchen d. 24. juni var en overraskelse af de lidt
mere usædvanlige ☺ - det var masser af regn og tordenvejr. I var rigtig søde til at
hjælpe hinanden med at komme ind og passe på hinanden derude i uvejret.
Vi glæder os til sæsonen 2015, hvor vi allerede nu har 3 datoer, hvor vi har planlagt
noget : 31. marts opstart af sæsonen – 7. april foredrag ved Matz - 21. april
modeshow. Gunstarter for 2015 er også planlagt og godkendt af kontoret. Af nye
tiltag har vi talt om et genoplive klovnematchen - samt at vi vil udfordre
herreklubben til at spille en match mod pigeklubben, som vi har gjort før for år
tilbage. Derudover har pigeklubben deltaget med hjælpere til ”Golfens dag” – og vi
er også klar til fredag, hvor matchen ”Bare mænd støtter bryster” afvikles. Skønt at
nogle af jer melder sig frivilligt til at hjælpe – helt fantastisk.
Der er også mange som vi skylder at sige tak til, for at vi kunnet få så god en sæson
som vi har. Vi vil gerne sige tak til de sponsorer som har sponsoreret nogle af vore
matcher, tak til Vestjylland Forsikring og 10-4 som sponsorerer nærmest flag. Tak
til Keld og Anette for al den gode mad og den venlighed vi altid møder hos jer. En
stor tak skal også lyde til Leif & Maibrit på kontoret, de har hjulpet os utrolig meget i
år, og vi er nu næsten selvkørende med Golfbox. Tak til Simon for de fine præmier til

matchen i aften, og fordi at Simon år efter år vil bruge en aften på at lave modeshow
for os. Sidst men ikke mindst - en stor tak til dig Lone, for næsten 3 år i bestyrelsen.
Lone har valgt at stoppe - og vi kommer til at savne dig .
Så er der 3 ting mere som jeg vil omtale, og det er det mest betydningsfulde og
vigtige for os i bestyrelsen og for mig som formand :
Det er alle jer medlemmer - tak for ris - tak for ros - og sidst men ikke mindst
mange tak for den store opbakning der har været til vores matcher og fælles
spisning hen over året. Vi føler alle at der generelt har været flere piger ude at spille
i år end sidste år, dog har vi ikke regnet på det. Vi har i gennemsnit været 50 spiller i
forårssæsonen (PINK CUP ikke medtaget) og 41 spillere i efterårssæsonen. Det er vi
rigtig glade for.
Det utrolige gode samarbejde og altid gode humør der har været i bestyrelsen hele
vejen igennem. Jeg tænkte for et år siden – pu-ha, hvor stor en opgave er det her
mon? Alle i bestyrelsen har bare bidraget med masse : nogle er gode til
hjemmesider, Golfbox, startlister og skrive referater, andre er gode til at hive fat i
nogle andre, hvis vi skal have hjælp til noget, en styrer vores økonomi, nogle er gode
til at arrangere matcher, nogle får gode ideer, nogle er gode til at huske det som jeg
glemmer….. men alle holder hvad de lover.
Det sidste jeg vil nævne er selvfølgelig PINK CUP. Det er svært at få armene ned. 83
deltagere inklusive en lille flok veninder udefra var med - i godt vejr – med højt
humør - fine præmier - god mad og flotte resultater. I alt kr. 76.500 sendt til
Kræftens Bekæmpelse = en flot 4. plads på landsplan - kan man så ønske sig mere.
Nej det kan man faktisk ikke. Men de to vindere i Trehøje, Joan Salling og Lone
Hansen ville det anderledes - De vandt nemlig landsfinalen i Lübker Golfresort
fredag d. 19. september. Stort TILLYKKE til de to piger.
TAK for en god sæson – vi ses i 2015.

