Året der gik - generalforsamling i Ladies Section 03. okt. 2017

Sæsonen er nu slut. Vi startede 28. marts, og nu er vi så her godt et halvt år efter.
Bestyrelsen i LS besluttede, at vi igen i år skulle starte med 3 x træningssamlinger
med vores pro Jesper. Første træningsdag var den 6.4.2017. Der deltog 22 spillere i
hver træningsrunde. Træningen foregik på formiddagshold og eftermiddagshold. Der
var stor tilfredshed med træningsforløbet, og jeg regner med, der er stemning for, at
vi igen til næste år starter sæsonen med et træningsforløb.
Året, der er gået, har budt på 23 almindelige matcher, den ene af disse blev dog
aflyst pga. dårligt vejr. Vi har gennemsnitligt været 22 spillere pr. gang - svingende
fra 15-32 spillere. Det er gennemsnitligt 2 mindre spillere end i 2016.
Igen i år har der også været formiddagsspillere. Der har været rimeligt fremmøde og
glædeligt, at der er kommet nye spillere. Alle mødes den første tirsdag i måneden, og
vi spiller som hovedregel holdspil denne dag. For jer der vil forlænge sæsonen og kan
spille om formiddagen, så fortsætter vi med at spille tirsdag formiddag. Her er
tilmelding via golfbox. Der er 3 tider fra 9.30.
Årets Skovtroldmatch blev afholdt i Brande. Der deltog 65 spillere, 27 fra Brande, 23
fra Give og 15 fra Jelling. Skovtrolden endte hos Give med 353 point, og vi fik en pæn
3. plads med 304 point.
Den 13. juni afholdt vi Pink Cup match, hvor overskuddet går til støtte for kampen
mod brystkræft. Overskuddet fra match, køllematch og puttepenge løber op i 17.125
kr. - Det er et flot bidrag fra vores lille dameklub.
I august er der hvert år to store begivenheder. Matchen mod Trehøje og matchen
mod Mens Section. Den 8.8. besøgte vi Trehøje. Vi var 17 spillere, og der var mødt
29 spillere fra Trehøje. Det var en dejlig dag med flot vejr, og vi spillede det bedste vi
har gjort i Trehøje, men det slog ikke helt til. Dog kommer vinderen i A-rækken fra
Brande.
Første match mod mændene blev afbrudt pga. torden. Vi spillede igen 14 dage senere
- første gang fik vi tærter, 2. gang gjorde vi mændene glade på flere fronter. Dels fik
vi flæskesteg, og dels tabte vi ret pænt. Der deltog 32 men og 24 ladies.
Årets weekendtur gik til Benniksgaard. Vi var 23 ladies, der drog til Rinkenæs. Vi blev
indlogeret i forskellige lejlighedstyper. Benniksgaards golfbane ligger ned til Flensborg
fjord og er en fin bane med en flot udsigt over fjorden. Vi havde en gennemgående
match over de to dage. Der var som sædvanlig præmier til alle - skænket af os alle.
Der var dejligt vejr - maden var god - og der blev som noget nyt stiftet en
sangforening »Swing Sisters« - eller de tre små grise, hvem ved?
Som sædvanlig en dejlig tur i godt selskab, og der blev bygget videre på sanghæftet
med en ret dybfølende sang.

Årets hyggematch blev afholdt 30. september. Der var mødt 16 spillere op. Der blev
spillet i silende regnvejr - og vi burde have fået en medalje for at gennemføre
matchen. Der var en masse konkurrencer og ligeså mange præmier. Festen blev
forlagt til privaten, da vi ville fylde for lidt i klubhuset. Vi hyggede os som altid med
det sidste måltid fra Karins hånd og gode vine fra Tove. Så gik snakken om løst og
fast - og der blev også plads til et par sange.
Regnskabsresultat vil blive kommenteret senere. Vi har fortsat en række gode
sponsorer, der er med til at skabe et resultat, som vi kan bruge til særlige
arrangementer. Udover sponsorpræmier har vi valgt at give vinpræmierne til de
dygtige spillere i årets løb. Vi har et overskud på 4.028 kr. Overskuddet skyldes
primært, at regnskabet er blevet afsluttet inden hyggematchen, pga. kassererens og
revisorens ferie. Efter afholdelse af udgifter til hyggematchen vil der fortsæt være et
mindre overskud.
Vi har i år valgt »Eclectic« til årets gennemgående match. Metoden har været, at
summen af årets bedste resultat på det enkelte hul udgør årets score. Årets vinder
udpeges senere, og metoden er til fri debat efterfølgende.
Jeg vil benytte anledningen til at lykønske Ladies Sections’ 2 spillere, som blev
klubmestre i år - Eva Jensen i Old Girls og Jonna Daugaard i Veteranrækken. Det er
som altid et par hyggelige dage på tværs af klubben.
Så har klubben for anden gang haft et elitehold i damerækken. Det er også besluttet,
at vi skal have et hold til næste år. Det er et godt tiltag, og der er flere spillere fra LS,
som deltager på holdet.
Jeg vil sige tak for et godt og hyggeligt år - tak til mine bestyrelseskollegaer for et
godt teamwork. Vi har haft et godt samarbejde med vores pro Jesper, og der er
mange af os, der har fået glæde af hans træning. Og endelig synes jeg, vi har haft en
rigtig fin bane. Til slut tak til Café 19 for god mad og fin service. Held og lykke til
Karin fremover - vi har givet hende en gave som tak for godt samarbejde.
Som altid synes jeg, vi har haft et godt år. Vi siger velkommen til de nye spillere. Vi
hygger os på vores runder, og vi hygger os efter matcherne. Vejret har drillet i år, så
vi har haft stor glæde af de nye lynskure.
På gensyn næste år, som hel absolut må blive et solskinsår.
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