
Formandens beretning 
 
Vi har i 2021 på trods af Corona været i stand til at gennemføre 
matchplanen med få ændringer. Der har været flyttet om på lidt datoer, 
opstartssammenkomsten måtte vi aflyse, men golfspillet har kørt og med 
rigtig fin tilslutning. 
 
Medlemstallet har dog været faldende fra 68 medlemmer til 59, det har vi 
ikke en forklaring på, men flere antagelser. Bestyrelsen vil i næste sæson 
have fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer,  med henblik 
på at forsøge at få vendt udviklingen. 
 
Vi vil også huske 2021 for den sørgelige begivenhed, at vi mistede vores 
helt igennem dygtige, søde og servicemindede Cafe forpagter Bettina, der 
ganske uventet blev ramt af sygdom og død.  
 
Hun bliver meget svær at erstatte, det vidner afvikling af 
generalforsamlingen i dag  jo også tydeligt om. Det var et stort tab. 
 
For så vidt angår forårssæsonen kan jeg ikke lade være at fremhæve 
matchen med herrerne - vi vandt for første gang i 6 år, så nu er det os der 
har pokalen. Vi håber at vi kan forsvare den ved næste års match. 
 
Vi har desværre ikke i denne sæson kunnet gennemføre en sponsor- 
match. Den blev erstattet af en match med præmier finansieret af 
klubben,  vi håber og forventer,  at vi igen til foråret kan gennemføre en 
sponsormatch. 
 
Vi har også i år spillet med startlister,  hvilket vi oplever stor tilfredshed 
med, så det fortsætter vi med. Vi har spillet forskellige matchformer og 
det årlige hulspil er også gennemført.  
 
Vi har i bestyrelsen haft mange drøftelser om udvikling af klubben, lige fra 
klubbens navn til handicapgrænse for optagelse i klubben. 



 
Betegnelsen ”Golfpigerne Lillebælt ” opleves ikke at afspejle 
medlemmernes profil, hvor gennemsnitalderen ligger lidt over pige-
alderen - benævnelsen Golfdamerne Lillebælt synes vi rammer lidt bedre.  
 
Ifølge vedtægterne i dag er alle velkomne i vores klub, hvis man er kvinde, 
fyldt 18 år og medlem af Golfklubben Lillebælt. Bestyrelsen mener fortsat 
at vi skal være en rummelig klub, men vælger alligevel at fremsætte et 
forslag om en handicapgrænse på 45.  
 
Begrundelsen for forslaget om fastsættelse af en handicapgrænse, er at vi 
oplever at det igennem længere tid har været et ønske blandt dele af 
klubbens medlemmer.  Forslaget ligger ikke op til, at aktive medlemmer 
af gruppen, der stiger i handicap op over de 45, ikke længere kan være en 
del af klubben. Handicapgrænsen er således udelukkende tænkt i forhold 
til nye medlemmer . 
 
Bestyrelsen har derfor fremsat forslag  til afstemning omkring ændring af 
klubbens navn og omkring indførsel af handicapgrænse på 45 for 
optagelse i klubben. 
 
Vi er stadigvæk en forholdsvis ny bestyrelse, men jeg oplever, at alle yder 
en stor indsats og supplerer hinanden rigtig fint. Det gør det let af være 
formand, tak for det. 
 
Også tak til medlemmerne for opbakningen, og dejligt med de forslag, der 
kommer omkring, hvad vi kan gøre bedre og anderledes. 
 
 
 


