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Solvognspigerne

Nyhedsbrev 29. september 2016

Så er sæsonen slut for i år. Som altid synes den at gå alt for hurtig. I år har vi været
begunstiget med rigtig dejligt golfvejr – selv i september måned. Til vores afslutning den 27.
september spillede vi Mexican Scramble i strålende sol – en perfekt dag at slutte på – og så
alligevel ikke, for man sidder tilbage med den følelse af, at det er helt forkert at slutte
sæsonen allerede. Så fortsæt med at spille, de af jer som kan – gerne om tirsdagen. Skriv jer
på i tidsbestillingen i Golfbox.
På tirsdag, den 4. oktober kl. 10:00, har vi inviteret Mensalgaards damer til at spille sammen
med os. Vi håber, så mange som muligt af jer vil deltage i denne hyggeturnering. Vi spiser et
par stykker smørrebrød sammen efter spillet. Hurtig tilmelding i Golfbox er nødvendig –
tidsfrist er søndag den 2. oktober kl. 12:00.
Efter vores afslutningsturnering fortsatte aftenen med dejlig mad Hos Fru Hansen,
Generalforsamling, Infomøde og præmieuddeling, både for dagens turnering og for hele
sæsonen.
Gå ind på hjemmesiden, hvor I finder Formandens beretning, regnskab og referat fra
generalforsamlingen. Under ’Galleri’ finder I også billeder fra aftenen.
På Informationsmødet blev følgende emner behandlet:
 Status på turneringsafviklingen: generelt er der tilfredshed med turneringsprogrammet.
Specielt fra eftermiddagspigerne var der et ønske om at undgå slagspil i september måned,
da det jo bliver tidligere mørkt. Af hensyn til de, som arbejder, må starttiderne dog ikke
være for tidlige. Der skal være mulighed for at nå frem til tiden. Vi har blokeringer fra kl.
15:40, men i september måned har vi rykket det frem til 15:20, netop af hensyn til lyset.
Hvis det, af hensyn til ens arbejdssituation er vanskeligt at sige, om det vil være muligt at
nå mødetiden om tirsdagen, blev det aftalt, at man fortsat melder sig til i Golfbox inden
tidsfristens udløb søndag kl. 12:00, - og skulle det så være umuligt at nå, kontakter man
en af de andre eftermiddagspiger og melder afbud, så ingen kommer til at vente forgæves.
 Et par hjertesuk fra Turneringsledelsen:




Vent med evt. kritik af dagens startliste og andet i forbindelse med spillet, til spillet er
ovre. Det kan være en dårlig begyndelse på runden for os som arrangører, som jo også
bare gerne vil spille en god og hyggelig runde.
Overhold mødetiderne. Vær ved teestedet 10 min. før start. Det er frustrerende for alle,
hvis ens medspillere kommer i sidste øjeblik - eller for sent. Tænk også på, at vi på
nogle af hullerne har flere hold.

 Bestyrelsen har desværre været nødt til at træffe den beslutning at tage spil på 9hullersbanen af turneringsprogrammet fra 2017. Der har igennem de 3 sæsoner, vi har
prøvet at etablere noget her, ikke været stor nok interesse til at kunne opretholde
særskilte turneringer.
Bestyrelsen holdt umiddelbart efter generalforsamlingen et møde, hvor vi konstituerede os.
Der er kun meget små justeringer i forhold til sidste år. 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: June Stenhøj er ansvarlig for vores økonomi, herunder
kontingenthåndtering. June 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.
Ovennævnte kan også ses på vores hjemmeside.
Julefrokost: I år holder vi julefrokost den 06. 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!

Mange hilsner
Bestyrelsen for Solvognspigerne

