Solvognspigerne
___________________________________________________________________
Nyhedsbrev den 27/09-2018
Så gik der atter en sæson. Denne sæson har været meget anderledes end den plejer. Sjældent
har det været så varmt, og sjældent har vores bane været så tør og udpint. Det gav nogle helt
andre udfordringer til golfspillet, end vi er vant til.
Vi holdt sæsonafslutning den 25. september og startede med et holdspil. De 3 bedste
stableford scorer af holdets 4 spillere på hvert hul blev lagt sammen og summeret op til sidst.
Vi var begunstiget med dejligt solskin, selvom det ikke var særlig varmt.
Efter spillet havde Café Solvogn lavet en lækker 3-retters menu til os. Inden desserten blev
serveret, blev der delt præmier ud til dagens vindere. Der var også sørget for en præmie for
en Hole-in-One og en Eagle. Se alle billederne på vores hjemmeside.
Efter spisningen var det tid til generalforsamling. Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter
blev vedtaget. Disse ligger nu på vores hjemmeside. Der var kun fremsendt ét forslag fra
medlemmerne,
nemlig
ønsker
til
afvikling
af
nogle
alternative
turneringer
i
sommerferieperioden. Forslaget blev ikke vedtaget.
Vi vil dog se på muligheden for at lægge en midtsommer turnering ind – et holdspil, efterfulgt
af spisning i Café Solvogn. Måske et gril arrangement.
I år skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for de næste 2 år. Kirsten Jordy blev valgt.
Der skulle også vælges 2 suppleanter. Her blev Anette Møller Olsen og Aase Skytte valgt.
Se vores hjemmeside under ’Generalforsamlingen’, hvor referatet af generalforsamlingen
ligger sammen med regnskabet og formandens beretning.
Der var 2 flasker rødvin til Birgitte Mathiasen, som er gået ud af bestyrelsen. Birgitte har gjort
et stort stykke arbejde.
Bestyrelsen holdt umiddelbart efter generalforsamlingen et møde, hvor vi konstituerede os.
Bestyrelsen med hovedansvarsområder ser sådan ud:
Formand: Annethe Rolling er – ud over sine forpligtelser som formand for Solvognspigerne –
sponsoransvarlig og tilrettelægger vores venskabsturneringer. Er desuden ansvarlig for vores
hjemmeside og ajourføring af medlemslisten.
Næstformand: Berit Vardil bistår Annethe med formandsforpligtelserne, er ansvarlig for
tilrettelæggelse og afvikling af tirsdagsgolfen sammen med Kirsten Jordy. Berit er endvidere
ansvarlig for information og kommunikation i forbindelse med nye handicapregler, og for
udarbejdelse af nyhedsbrevene.
Kasserer og Sekretær: Alice Ipsen er ansvarlig for vores økonomi, herunder
kontingenthåndtering. Alice varetager endvidere sekretærposten, med bl.a. referatskrivning.
Medlem: Eva Alkestrup Skop arbejder sammen med Annethe om vores hjemmeside og
udarbejder Solvognspigernes brochure.

Medlem: Kirsten Jordy er sammen med Berit ansvarlig for turneringstilrettelæggelse og
afvikling af tirsdagsturneringerne.

1. Suppleant: Anette Møller Olsen bistår med ad hoc-opgaver.
2. Suppleant: Aase Skytte bistår med ad hoc-opgaver.
Ovennævnte kan også ses på vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen var det tid til uddeling af årets præmier: Order of Merit (point
listen), Eclectic og Bedste Brutto.
Birdiebolde er blevet uddelt løbende gennem sæsonen.
Til sidst var der klappepræmier, og der var mange af dem.
Julefrokost: I år holder vi julefrokost den 04. december i Café Solvogn, - med eller uden golf,
afhængig af vejret. Reserver dagen og tilmeld jer allerede nu via Golfbox. I finder den under
’turneringer’. Nærmere information følger.
Alle ønskes et rigtig godt efterår med forhåbentlig fortsat masser af golf!
Mange hilsner
Bestyrelsen for Solvognspigerne

