Solvognspigerne
Formandens beretning - 2017
I år har vi været 69 medlemmer i dameklubben.
Vi kunne begynde at spille på banen som planlagt den 5. april 2017 med Mexican
Scramble. Også i år havde vi modeopvisning fra Safran. Denne tradition holder vi fast
i. God sæson igen i år, med gennemsnitlig 35-40 deltagere om ugen. Den 29. maj
spillede vi på Dragsholm, hvor de vandt pokalen. Midtsjælland den 26. juni og de
vandt vandretrofæen. Den 8. august kom Kalundborg til os, - der vandt vi.
Hovedklubben havde 50 års jubilæum, og det skulle vi også fejre. Vi havde fået en
masse sponsorpræmier, hvor vi inviterede vores venskabsklubber og Holbæk, men
der kom ingen, så vi havde mange præmier, som vi brugte til jubilæumsturneringen.
Der var præmier til de første 12, og præmier på alle par tre huller med nærmest
flaget. Herudover 13 klappepræmier, - så vi kunne rigtig mærke, at der var
jubilæum.
I år gik vores udflugt til Skjoldenæsholm, med rigtig flot vejr, og en dejlig bustur frem
og tilbage.
Vi har opsagt vores samarbejde med Kalundborg Golfklub – deres dameafdeling, da
vi har meget svært at møde op når det er deres tur til at holde det. Bestyrelsen har
fået en meget sød mail fra formanden, hvor de takker for et rigtig godt samarbejde
og ønsker os alt godt fremover.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores sponsorer for deres villighed til at
støtte os med præmier og andre ydelser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En stor tak til Fru Hansen for al den gode mad i årets løb og glade betjening.
Og i den anledning, vil klubben gerne overbringe en lille gave til Fru Hansen som tak
for den flotte betjening og mad, vi har nydt i årenes løb, og ønske hende alt mulig
held og lykke fremover. Vi kommer til at savne hende.
Tak for i år og på gensyn til vintergolf og julefrokosten den 5. december

