Formandsberetning 2018
Efter en forholdsvis mild vinter, sluttede den trods alt med visse
besværligheder for os golfspillere, idet slutningen af vinteren drillede
lidt med at trække ud, således måtte vi spille Vores 2 første runder på 9
Hullers banen.
Vi har gennemsnitligt været ca. 24 deltagere pr. gang i år. Så det er vel
en ok mødeprocent.
Igen i år vil jeg benytte lejligheden til at sige Vores Green Keeper Stab
tak for det store arbejde I lægger ude på banen. Det har ikke været helt
let på tidspunkter, hvor vi i år har lidt under en lang ”Tørke” periode,
men selv denne udfordring klarede I jer også fint igennem.
Af andre serviceydelser i klubben, skal der som alle andre sæsoner lyde
en kæmpe TAK til Carina i sekretariatet. Hun er simpelthen GULD værd
for Trelleborg Golfklub og uden hende ville klubben virkelig have det
svært!!!
Ligeledes vil jeg ved denne lejlighed sige Dina og hendes medarbejdere i
Liljecafeen stor tak for samarbejdet med dig/ jer. Jeg fornemmer
virkelig stor glæde i de kredse jeg færdes i i klubben, over den måde de
betjener og servicerer medlemmerne, og den måde restauranten er
blevet et godt samlingspunkt.
Vi har igen i år haft Fælles spisning ca. en gang om måneden. Og
konstatere at der har været stor opbakning til disse arrangementer!!
Vi har i år haft Gavekort til brug i shoppen, som førstepræmier således
støtter vi Kenneth, men skal heller ikke glemme, at Kenneth i den
forbindelse har ydet et sponsorat med bolde til halv pris. Vi siger også
tak til Kenneth for dette.
Om vi næste år vil spille om samme præmier, eller vi finder på noget
andet, må vi afvente
Jeg vil hermed sige tak for den opbakning jeg har fået i dameklubben
som formand, samt takke mine to medspillere for godt samarbejde.
Jeg takker af i bestyrelsen fordi jeg ikke har tid til det mere om
tirsdagen, da jeg er kasserer i en bankoklub og det er også om tirsdagen
kl. 14.
Da jeg ikke kommer så meget ud at spille om tirsdagen, vil jeg ikke være
meget synlig og det mener jeg man skal være for at være i bestyrelsen.
Hermed slutter jeg min beretning for 2018.
Formand
Anne Schrold

