
Formandens beretning – 2020 

 

2020 har været et meget usædvanligt år – også på golfbanen. Først måtte man overhovedet ikke 
spille, så måtte man spille med fast partner, så blev det til mindre grupper og endelig i juni med 2 
måneders forsinkelse blev forsamlingsforbuddet lempet til max. 50, og endelig kunne vi komme i 
gang i klubaktiviteterne.  

Forsinkelsen betød, at vi kun nåede en enkelt match i forårssæsonen – nemlig afslutningen, hvor vi 
spillede en holdmatch.  

Der var en overvældende tilslutning til tirsdagene, da vi endelig fik lov - nok fordi folk var sultne 
efter at komme i gang – og måske også fordi der var mange rejserestriktioner. Det betød, at vi - for 
at tilgodese alle - måtte have udvidet med ekstra udslags-tider både formiddag og eftermiddag. 

Som det står i vores vedtægter, vil vi gerne være en klub for alle - nye spillere er meget velkomne, 
men de gamle skal jo også gerne blive ved med at synes, det er sjovt at spille i Golfpigerne 
Lillebælt. Vi indførte derfor for et par år siden, at man skulle være en spiller færre i de bolde, hvor 
der er en spiller med handicap på 42 eller derover for at spillet til at glide.  

Den overvældende tilslutning i foråret kom desværre også til at slå dette udmærkede system i 
stykker. Vi har i bestyrelsen derfor besluttet, at vi i næste sæson får reserveret et par ekstra tider, 
så der altid er mulighed for at regulere på antallet i en bold - til gavn for alle. 

Corona-situationen har heldigvis også bragt noget godt med sig –  den tvang os til at tænke nyt i 
forhold til at samles og vi indførte startliste til hver tirsdag – et tiltag mange har givet udtryk for at 
være glade for, så det har vi valgt at fortsætte med. 

Sidst i juni gik Inga på pension – og der var desværre ingen egentlig reception pga Corona, men 
man kunne komme forbi og hilse på, og her var vi også repræsenteret ved Nancy, der var ude og 
sige tak til Inga med en gave på Golfpigerne Lillebælts vegne.  

Efterårssæsonen har budt på Diva-match i august (24 deltagere), Matchen mod torsdagsherrerne 
1. september (62 /36) og endelig matchen i dag her til afslutningen. Den årlige hulspils-turnering 
er også blevet afviklet. Mere herom senere.  

Tilslutningen til tirsdagene er fundet tilbage til sædvanligt niveau. 

 Vi har i år været 68 medlemmer – lidt færre end sidste år – medlemstallet ligger stabilt omkring 
70 -+/-. Generel tendens er lidt flere eftermiddagsdamer. 

For at en klub skal fungere godt, skal der være nogle forskellige forudsætninger til stede. Der skal 
fx være et samlingsted  som cafeen her -  Tusind tak til Bettina, Ulrik og pigerne for en fin service 
og fleksibilitet, godt humør og dejlig mad. 

Der skal også være nogen til at skabe rammerne om aktiviteterne – det er bestyrelsen, og jeg vil 
gerne takke jer bestyrelsesmedlemmer for indsatsen – der har været en dejlig positiv indstilling for 



at få opgaverne løst – og udover det har vi få vendt mange ting, spillet golf og haft det sjovt.  Også 
tusind tak til jer. 

Den sidst forudsætning er medlemmerne – og også tak til jer for opbakningen til både de 
almindelige tirsdage og matcherne (her er der plads til endnu flere næste år), og sidst men ikke 
mange tak til dig Ruth, fordi du sagde ja til tjansen som dirigent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


