
Året 2020 
  
Referat 
  
d. 18.5.2020 blev medlemmerne indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med 
åbningsmatchen d. 26.5.2020. 

I forbindelse med 1/2to pigerne har skiftet bank til Danske Bank, da Britta har overtaget 
kassererposten, er vi blevet gjort opmærksom på, at vedtægter er i orden med undtagelse af, at der 
mangler et punkt, hvori vi beskriver – i tilfælde af foreningen ophør, hvor eller hvem, evt. 
indestående på bankkontoen skal tilfalde. 

Bestyrelsen foreslog vi tilføjer pkt. 21 i vedtægterne. 

Pkt. 21. Opløsning af klubben kan kun ske, hvis forslaget om opløsning får mere end 2/3 af 
stemmerne fra alle medlemmerne på en generalforsamling. 

Anvendelse af tiloversblevne midler tilfalder Juniorafdeling i Kaj Lykke Golfklub. 

 
Formandsberetning for året 2020 

Til generalforsamling der afholdes d. 20.10.2020. 

Kære ½ to piger, så er golfsæsonen for 2020 afsluttet med sidste match i dag. 
Med hensyn til golfspillet har det været et turbulent år. 
De første måneder i året faldt der nedbør i så store mængder, at klubben var nødsaget til at lukke 
banen i flere uger. 

I marts blev vejret rigtig fint, banen stod flot, og vi havde alle glædet os til åbningsmatchen d. 31. 
marts. 
d. 11. marts stod Statsminister Mette Frederiksen i en ekstra TV-udsendelse og proklamerede, at 
Danmark var ramt af Covid-19 og det meste af Danmark ville blive lukket ned. 
Vi var alle i mere eller mindre chok, for ingen vidste, hvad det ville betyde for os alle sammen. 
For golfspillet betød det, at alle baner i DK blev lukket ned. (det var det mindste af det hele, i 
forhold til erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, skoler, børnehaver mm i DK, som også måtte 
lukke ned). 
Så åbningsmatchen d. 31.3. blev aflyst, og de efterfølgende 7 matcher blev aflyst. 
Pokalmatchen, mellem vores 3 dameklubber, som traditionen tro bliver afholdt 2. tirsdag i maj blev 
også aflyst. Det var ærgerligt, for vi skulle have generobret pokalen, som nu ligger hos Jernladies. 
D. 26.5. kunne vi afvikle åbningsmatchen under forholdsregler der var udstukket af DGU. 
Den dag havde vi også en lille ekstraordinær generalforsamling. (Referatet kan ses på 1/2to pigers 
hjemmeside) 
Vi har spillet 22 matcher ud af de 30 vi plejer på en sæson. 
Heraf har vi spillet 7 slagspil, hvoraf de 5 runder er tællende. 
Pokalerne, samt dagspræmierne bliver uddelt efter spisningen. 
Vi har haft 2 udflugter d. 9.6. til Breinholtgård – vi var 27 spillere, der havde en rigtig dejlig dag. 
Banen stod rigtig flot. 



d. 18.8. 2020 gik udflugten til Royal Oak – der var vi 28 spillere. 
Da vi kørte fra Bramming, var det fint vejr, og vi glædede os til at spille en ny bane i hyggeligt 
selskab. 
Der var en del skyer, det så lidt mørkt ud, men ingen af os regnede med det betød noget. 
Alle hold var gået ud – sidste hold nåede lige at slå ud på hul 2, da det pludselig begyndte at blæse 
op – skyerne trak til, og i løbet af ingen tid tordnede og bragede det – vi blev kaldt ind af et 
gevaldigt trut fra klubben. De fleste af os var allerede på vej ind. 
Hvad gør man så? Gode råd var dyre – vente på det ville gå over? Vi fik af vide at det tit vender 
tilbage pga. søen – Vi havde kørt en time for at komme dertil, skulle vi bare hjem igen? Det ville da 
være ærgerligt. 
Bestyrelsen fik den aftale med klubben, at vi fik et stjerneskud og et glas vin, så vi kunne hygge os 
med det, inden turen gik hjemad igen. Dertil fik vi nye greenfeebilletter til en ny gang golf en anden 
gang. 
Jeg synes vi fik en fin behandling, og skrev en mail derned for at takke for den gode behandling. 
De skrev tilbage, at de var glade for vi tog det så pænt, og at vi selvfølgelig er velkommen igen en 
anden gang. 

Jeg synes vi har haft en god sæson, som det nu kunne lade sig gøre i disse Corona tider, med sprit, 
afstand og nu i restauranten med masker på når man ankommer. 
Til næste år kommer der nyt handicap system, som jeg opfordrer jer til at gå ind på Golfbox og læse 
mere om. 
Vi har haft 4 runde fødselsdage i år: Sonja Birkebæk, Kirsten Iversen, Irma Olesen, Merete 
Tolsgaard . 
Tillykke til jer. 
Mistet et medlem, Inger Lorentzen afgik ved døden d. 26.5.2020- æret være hendes minde. 
Vi er pt. 44 medlemmer - Vi har pt. ingen udmeldinger. 
Vi har 4 som gerne vil meldes ind til næste sæson. Inge Lise Poulsen, Rita Simonsen, Connie 
Søgård, Heidi Birk. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til Erling Persson, som har ført vor resultatlister ved slagspil og 
han vedligeholder vores hjemmeside. 
Tak til Dorthe, Hanne og Lone for dejlig mad og betjening, det har været en særlig udfordring for 
jer i disse Corona tider. 
Tak til Kaj Lykke Golfklubs greenkeepere for den smukke og velplejede bane. 
Tak til Susanne for hendes hjælpsomhed på kontoret. 
Tak til Danske Bank v Britta Lund for sponserede bolde til vore matcher. 
Tak til bestyrelsen for et hyggeligt godt samarbejde. 
Jeg takker også af, efter 3 år i bestyrelsen, det har været sjovt og udfordrende, tak for god 
opbakning fra jer alle sammen. 
Jeg håber I bakker godt op om den nye formand, og bestyrelsen, jeg ved de gør alt hvad de kan for 
at vi fortsat har en klub, hvor det er rart at være. 

Referat af generalforsamling for ½ to pigerne 

Afholdt TIRSDAG D. 20. OKTOBER 2020 I KLUBHUSET EFTER SPIL. 

Med følgende dagsorden: 



1.Valg af dirigent. 
Sonja Birkebæk blev valgt 
2.Formandens beretning. 
Beretningen blev godkendt. 
3.Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet blev efter en del snak godkendt. Det har været et atypisk år i 2020, derfor den store 
beholdning på Kr. 7.536,05. Der tilstræbes, at der ikke skal stå mere end til indkøb af en del af 
boldene til opstart ved ny sæson. (Prisen for bolde er ca. kr. 5.000,-) 
4.Valg til bestyrelsen: På valg Jette 
Anni Clausen blev valgt. 
5.Valg til suppleant: På valg er Else Andersen, 
Else blev genvalgt. 
6.Kontingent næste år. 
Kontingentet blev fastsat til Kr. 450,- 
7.Indkomne forslag: 
Forslag 1. 2 gange på en sæson, forår og efterår i forbindelse med fællesspisning, spilles der 
alternativt. 
Bestyrelsen vælger spilleform. 
Det blev drøftet, og godkendt at vi bl.a. i forvejen har spil fra Blå Tee , og denne ene gang, skal 
indgå i de 2 spilleformer i sæsonen. Det er op til bestyrelsen at tilrettelægge de 2 spilleformer i 
matchplanen. 
Forslag 2. 
Droppe stregede huller og i stedet hæve kontingentet med 50 kr. 
Forslaget blev ikke vedtaget, idet de fleste synes konkurrencen og det sjove i spillet dermed 
forsvinder. 
Det skal nævnes, at de der betaler mest (efter deres eget udsagn) var varm fortaler for at vi 
bibeholder stregede huller, så er der noget at kæmpe for. 

8.Evt. 
Ikke noget 

9.Julehygge/match tirsdag d. 1. december. 
Jette og? indbyder til julehygge og match. (Ny formand Anni Clausen er forhindret) 

Tak til Sonja Birkebæk for en god ledelse af generalforsamlingen. 

Alle hold var inde i god tid, så vi kunne godt have spist lidt før det aftalte tidspunkt kl.18:15. 
Pigerne i restauranten havde lavet en god middag til os, som bestod af Skinkesteg, Kylling, 
flødekartofler, whiskysauce og salat. Til dessert Marengs m/is og frugt, samt kaffe. 

Efter hovedretten gik vi over til præmieuddelingen i Sokrates. 

1. pladsen Hold 1. 105 p Jette- Grethe, Alice, Pedro 
2. pladsen Hold 2. 100 p Britta, Else A, Erna, Pedro 
3. pladsen Hold 5. 96 p Sonja P. – Aase – Birthe Sørensen, Pedro 



Individuel: 
1. pl A 35 p Karin Spangsberg 
2. pl A 30 p Jette 

1. pl. B 34 p Alice 
2. pl. B 30 p Else Andersen 

Længste drive på hul 10 A Karin Spangsberg 
Længste drive på hul 10 B Inger Lisbeth 

Nærmest flaget hul 3 Kirsten Burmeister 4,38 
Hul 7 Else Christensen 6,04 
Hul 12 Edith Persson 25,00 
Hul 16 Ingrid 1,14 

Det blev foreslået, at nærmest flag på hul 3 og 12 bør være i 2. slag. 

Jeg vil gerne nævne, at når man får 3 afbud samme formiddag, bliver der automatisk 3 hold med 
Pedro Vi talte med Susanne om at lave holdene om, men vi kan jo ikke være sikker på, at alle 
dukker op, klar til at spille til en anden tid, end den de har fået oplyst. 
Jeg synes også det er træls, at man får at vide at man vinder fordi man har pedro med på holdet. 
Alice og jeg spillede godt, (Grethe spillede hæderligt) som man kan se ud af de individuelle 
resultater. Jeg synes vi skal stoppe den snak, som hver gang kommer frem, når det er hold med 
Pedro der vinder. 

Resultaterne ved slagspillet blev ikke overraskende: 

Slutstilling ved Putt : 
Bodil Friis 145 putts 
Karin Spangsberg 151 putts 
Irma Olesen 152 putts 
Edith Persson 152 putts 

  

Slutstilling ved Bruttoslag: 
Edith Persson 486 slag 
Karin Spangsberg 488 slag 
Kirsten Burmeister 490 slag 

Slutstilling ved Nettoslag 
Edith Persson 380 slag 
Kirsten Iversen 381 slag 
Kirsten Burmeister 384 slag 

Stort tillykke til Bodil og Edith 

Tak til Erling Persson, som lægger resultaterne ind på nettet efter hver omgang slagsspil. 



Tak til Susanne/kontoret for hjælp til at sætte hold i Golfbox. 

Den endelige resultatliste for alle spillere ligger på hjemmesiden. 

Det blev en rigtig hyggelig og god dag/aften – der blev uddelt mange klappepræmier, så gavelageret 
er tømt for i år. 
Vejret var ok for årstiden, de to sidste hold fik lidt smådråber, men ikke så slemt det påvirkede 
spillet. 

 
På grund af Covid 19 lukker restauranten kl. 22:00, så det respekterede vi, og alle var ude på det 
tidspunkt. 

Tak for i år. 

 
Vinterspillet – første hold går ud kl. 11: 44 d 27.10. 
Spilleplanen hænger på opslagstavlen i klubhuset. 

 
Ref/ Jette 

 


