Formandsberetning 2019
Så er endnu et år med planlagt spil på 18 huls banen forbi for Dameklubben i
Trelleborg Golfklub. Tak til alle jer skønne damer, der udgør vores fælleskab. Tak til
Lone og Erna for deres overbærenhed og tålmodighed i forhold til at sætte mig ind i
Golfboks og dens administrative finurligheder mv.
I modsætning til i år 2018 har vi været noget mere påvirket af vejrgudernes spil med
os. Alligevel har de fleste turneringsgange været gennemført. Som jeg husker det,
har vi kun aflyst eller stoppet 2 gange på grund af lyn og torden. Og selvfølgelig sikkerhed frem for alt. I år giver det derfor ikke mening at tale om gennemsnit i
forhold til antal af spillere pr gang.
Vi har spillet 32 gange. De fleste gange med en deltagelse på et par og tyve spillere.
På regnvejrsdage har 6 til 14 spillere trodset vejr og vind og gennemført tirsdagens
turnering, og endelig har der været stor tilslutning med 28 spillere i forbindelse med
venskabsmatchen mod Korsør og ved vores afslutningsmatch i sidste uge.
Hen over sæsonen har vi 5 gange spillet svensk Slagsspil og to gange socialt spil.
Så hovedparten af gangene har vi spillet helt almindelige turneringer.
I løbet af vores sæson har vi haft 5 gange, hvor vi har afsluttet med spisning. I den
forbindelse skal der lyde en stor tak til Diana og hendes medarbejdere i cafeen. På
grund af jeres venlighed og velvillighed, er det altid en fornøjelse at afslutte vores
tirsdage i Lilje Caféen.
Også i år har vi haft Gavekort til brug i shoppen som første præmie og bolde til
anden præmie. Tak til Kenneth for at yde et sponsorat ved at give os boldene til en
reduceret pris.
Endelig skal der også lyde en stor tak til Green Keeper Staben inklusive alle de
frivillige hjælper, der gør det til en fornøjelse for os andre at spille golf på vores
anlæg.
Sidst, men ikke mindst skal der i forbindelse med vores takkerunde lyde et kæmpe
og dybfølt tak til Carina i Sekretariatet. Altid smilende og altid hjælpsom og med en
personlighed, der udstråler, at det er ok, ligegyldigt hvad vi spørger om.
Hermed overdrager jeg formandsskabets beretning for 2019 til Generalforsamlingen
Formand
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