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Bestyrelsens beretning 2021
Forberedelse til sæsonen 2021
Vores forberedelse af sæsonen var fortsat præget af Covid 19, Corona og et par andre
varianter. Der var stadig mange restriktioner, forsamlingsforbud m.m. Vi valgte at forsøge at
planlægge sæsonen så tæt på det, vi plejede at gøre samt at planlægge evt. nye tiltag. Vi
ville samtidig følge DGU og klubbens anbefalinger og så tage stilling til tingene, efterhånden
som samfundet åbnede sig.
Dette er sket med små skridt henad vejen, og lige nu er vi meget tæt på ”dengang før
Covid”. Vi er dog blevet bedre til fortsat at spritte af, og der er stadig et lavt niveau for knus
og kram. Jeg er sikker på, at der er mange, der sætter pris på det.
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, heraf nogle på Teams. Vi har opdateret vores
hjemmeside med nye tekster og informationer. Det er altid en udfordring at vedligeholde
hjemmesider, men den skulle nu fremstå med relevante informationer. Besøg den og se
hvor mange informationer, der faktisk ligger om vores klub-i-klubben.
Sæsonen 2021
I starten af februar sendte bestyrelsen nyhedsbrev omkring sæsonen 2021. Her opfordrede
vi medlemmerne til at tilmelde sig sæsonen. Vi beskrev betingelser for matcher,
turneringsprogram og praktiske informationer om tilmelding, betaling m.m.
Bestyrelsen havde besluttet at fortsætte den Corona-venlige tilmeldingsprocedure, således
at vi tilmelder os i Golfbox under Klubturneringer samt i tidsbestilling. Samtidig fastholder vi
præmieoverrækkelse for månedens turneringer én gang om måneden ved gunstart.
Vi har tillige arbejdet med at gøre vores administrative rutiner så enkle som muligt. Dette har
gjort, at vi efter forårssæsonen er helt fri for at håndtere kontanter, hvilket er en stor hjælp for
kassereren.
Vi arbejder fortsat på brugen af mulighederne i Golfbox.dk. Her kan nævnes Drømmerunde,
betalingssystemer og kommunikation direkte gennem Golfbox.dk. Det vil sige, at vi ikke skal
bruge tid og energi på at ajourføre en mailliste med tilmeldte. Vi kan målrette vores
kommunikation dels til alle, der har betalt en form for fee, og dels også til spillerne, der er
tilmeldt en match, turnering eller aktivitet.
I bestyrelsen modtog vi – i det tidligere forår - desværre en sygemelding på ubestemt tid fra
Birgit Guttroff. Birgit er i mellemtiden blevet udmeldt af klubben, og Trille Thrane er indtrådt
som suppleant i bestyrelsens praktiske arbejde.
Afvikling af turneringer m.m.
På grund af Corona og restriktionerne i forbindelse hermed måtte vi træffe nogle
beslutninger om, hvordan vi forsvarligt kunne gennemføre vores matcher og turneringer. Det
betød bla.:
● Ingen gennemførelse af venskabsturneringer, da de alle ligger i forårssæsonen
● Forsamlingsforbuddet gjorde, at vi ikke kunne samles efter vores turneringer. Derfor
kunne vi ikke gennemføre hverken modeshow fra shoppen eller regelundervisning
med Merete
● Vi afviklede vores turneringer som alm. Stableford, indtil forsamlingsforbuddet
passede til, at vi måtte mødes alle sammen efterfølgende
● Drømmerunden blev igangsat i en ny udgave
● Ingen udveksling af scorekort indtil først på sommeren
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Turneringslederrummet har kun været åbent til gunstarter
I løbet af foråret udsendte vi en opdateret udgave af ”Gode regler og baneetikette”.
Vi gennemførte heldigvis den sidste match i foråret som gunstart. Det var længe
ventet, og der var en rigtig god og hyggelig stemning. Vi uddelte tillige præmier for
alle forårets spillerunder ved denne første fælles samling.
Vi har gennemført yderligere 4 turneringer med gunstart inden afslutning af
sæsonen.

Lidt statistik
Der har deltaget 74 forskellige spillere gennem sæsonen. 59 har betalt årsfee, og 15 spillere
har valgt at betale fee fra gang til gang.
Gennemsnittet af spillere i de enkelte turneringer er de seneste tre år steget fra 25,7 i 2019
til 38,4 i 2021, hvilket er en stigning på omkring 50%. Der er tilmeldt 13 nye spillere, hvoraf
11 har betalt årsfee.
Vi har afviklet 27 matcher i år, og dertil kommer 4 9-hullers matcher i oktober måned.
Det er superdejligt med den opbakning, der har været til at få de nye måder at afvikle
matcherne på til at fungere.
Rasmus Klump matchen
Det var i år Torsdagsherrerne, der arrangerede Rasmus Klump matchen. Den 23. august
stillede 74 spillere op til Rasmus Klump match, hvor pigerne havde udfordret drengene. Det
var en skøn aften, hvor vejret viste sig fra sin bedste side. Desværre har Rasmus stadig blå
hue på, idet mændene vandt 20 kampe, pigerne 10 og 7 var uafgjorte. Det må vi gøre bedre
næste år, hvor vi selv igen står for arrangementet.
Weekendturen
Weekendturen blev gennemført den 14. og 15. august med 9 friske spillere. Lørdag blev
spillet på den flotte Hvalpsund bane. Søndag blev spillet på Løgstørs åbne, men fine bane.
Vi boede på Løgstør Park hotel, - det var en blandet oplevelse. Vi havde egentlig
offentliggjort, at turen kun ville blive gennemført med min.12 tilmeldinger. Men vi valgte at
gennemføre alligevel, da vi kunne se, at der var en del nye spillere med, og vi syntes, de
skulle have den oplevelse. Vi håber, at vi bliver flere tilmeldte næste år, hvor der ikke er
mange konfirmationer og andre mærkedage, der har ventet på at blive afviklet.
Flytning af spilledag
Der er desværre ikke nogen afklaring herpå endnu. Corona gjorde, at vi ikke kunne mødes i
stort set hele foråret. Hovedbestyrelsen havde et andet fokus, hvilket er forståeligt nok. Vi
har nu haft fastlagt en del møder med de medlemmer i hovedbestyrelsen, der er involveret.
Det viser sig meget vanskeligt at mødes.
Der har været vist velvilje fra bestyrelsens side. Vi fik på et tidspunkt tilbud om at flytte vores
spilledag fra tirsdag til mandag. Der var dog den udfordring, at det ikke kunne være
kontinuerligt pga. regionsgolf, så vi kunne flekse mellem mandag og tirsdag. Dette forslag så
bestyrelsen sig nødsaget til at afvise. Afvisningen skete med den begrundelse, at det ikke er
acceptabelt, at en klub-i-klubben ikke har en fast spilledag. Det honorerer heller ikke behovet
for at skabe fællesskab og klare rammer for Tirsdagspigernes aktiviteter. Vi opfordrede
derfor til fortsat dialog herom.
Den har vi indledt med en skriftlig henvendelse den 11.9.2021 til formanden og de
medlemmer i klubbens bestyrelse, der har været involveret. Vores hovedpointe i
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henvendelsen er, at det ikke er Tirsdagspigernes problem med flytning af spilledag, men det
er klubbens og klubbens struktur omkring fastlæggelse af spilledage. Vi har henvist til, at vi
mener, der skal være ligestilling i klubben, således at der er lige muligheder og rettigheder
for mænd og kvinder, dvs. at vi alle har samme muligheder for at spille i klubberne-i-klubben.
Vi har henvist til den alm. gældende lovgivning omkring ligestilling og FN’s 17 Verdensmål,
hvor ligestilling mellem mænd og kvinder beskrives i mål nr. 5.
Vi har behov for at få en afklaring og en evt. handlingsplan, der måske kommer til at række
lidt længere ud i fremtiden. Vi venter i spænding på bestyrelsens udspil.
Fremtiden
Som noget nyt spiller vi en 9 - hullers turnering i oktober. Se tidspunkter på Golfbox.dk, der
varierer på grund af lyset.
I efteråret har vi indgået en aftale med Motus Fit om at etablere 2 hold i golf fitness. Der er
nu 10 tilmeldte på et formiddagshold fredag fra 9.00 - 10.00 og 9 tilmeldte på et
eftermiddagshold onsdag fra 17.00 - 18.00. Noget tyder på, at vi kan blive ”fitte” og flotte til
næste sæson.
Vi er endnu ikke gået i gang med planlægningen af 2022, men har dog nogle ideer, som vi
vil arbejde med. Vi vil fortsat arbejde på at gøre arbejdet nemmere for bestyrelsen. Derfor
overvejer vi også digital indberetning af scorekort, således at vi som spillere selv indtaster
scorekort for dagens match. Torsdagsherrerne gør det allerede, og vi regner med at tale
med dem om deres erfaringer, og om hvordan vi nemmest kan gennemføre det.
Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at sige tak for sæson 2021, der snart er gået – delvis
med Corona. Det er sket mange ændringer, som er modtaget positivt med ønsket om, at
tingene skal fungere, og at vi alle er med til at løfte i flok. Så tusind tak for det og tak for en
god sæson.
På bestyrelsens vegne
Lone Borup
Formand

