Solvognspigerne
___________________________________________________________________
Nyhedsbrev den 20/10-2017
Sæsonen er slut for i år. Vi sluttede den 26. september, - vanen tro med Mexican Scramble,
efterfulgt af dejlig mad Hos Fru Hansen, og herefter generalforsamling og uddeling af præmier
for dagen og for hele sæsonen. Denne afslutningsdag bød heldigvis på godt vejr, så vi ikke skulle
kæmpe med regntøj og paraplyer, som desværre har været mere fremtrædende i år end det
plejer at være.
Til denne generalforsamling var der flere fremsendte forslag til ændringer, end der plejer at
være, både fra medlemmer og Bestyrelse. Et af punkterne krævede 2 skriftlige afstemninger,
nemlig bestyrelsens forslag om ændring af handicapgrænsen for Solvognspigerne fra handicap
54 til handicap 36. Gå ind og læs det udførlige referat, som ligger på vores hjemmeside, sammen
med Formandens beretning og regnskabet.
Der var blomster og gave til fru Hansen for mange års godt samarbejde og dejlig mad. Christina
vil blive savnet. Håber dog lige, at vi nyder godt af hendes lækkerier til vores julefrokost, den
5. december!
June har ønsket at udtræde af Dameklubbens bestyrelse. June har udført et stort arbejde for
vores klub, men ønsker nu at kunne gøre en større indsats end den, hun allerede gør i
Begynderudvalget. Der blev overrakt en kurv som tak for hjælpen.
Alice Ipsen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for June.
I løbet af vintersæsonen vil bestyrelsen gennemgå vores turneringsbetingelser, hjemmesiden,
vedtægter mv.
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 Birgitte Mathiasen. Berit er endvidere
ansvarlig for information og kommunikation i forbindelse med nye handicapregler, for
udarbejdelse af nyhedsbrevene og er presseansvarlig.
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: Birgitte Mathiasen er sammen med Berit ansvarlig for turneringstilrettelæggelse og
afvikling af tirsdagsturneringerne.
Suppleant: Anette Møller Olsen bistår med ad hoc opgaver.
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Ovennævnte kan også ses på vores hjemmeside.
Julefrokost: I år holder vi julefrokost den 05. december hos Fru Hansen, - 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!
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