
Generalforsamling den 4. oktober 2022

Beretning for tirsdagspigerne 2022

Den 13. november  2021 havde vi vores afslutning på året rart at kunne være sammen
igen.
 
Vi havde det første møde i bestyrelsen den 21 februar for at tilrette program for 
sommeren 22.

Sidste år spillede aften pigerne mandag aften, en dårlig ide så i år spiller alle tirsdag.
 
Vi havde opstart tirsdag den 5. april 2022 kl 9. og kl 17
 
Her i år er vi 34 medlemmer i tirsdagspigerne hvor vi var 34 sidste år. Med en god 
opbakning kom vi i gang i 2022. 

Den 29. april tog Bente og jeg til VIP match for Pink Cup i Svendborg for at får 
inspiration hvad vi kunne gøre for at samle flere penge ind, som f.eks klude til at 
rense golfbolden. 
Bentes hold vandt holdmatchen, Bente lavede selv 44 ponit. Flot
 
Den 30 april udflugt til Åskov golfbane der var 16 piger (deltager) rigtig god 
tilslutning.

Den 28. juni pokal match onsdagsherrer og tirsdagspigerne.
I år måtte vi desværre se os slået af herrerne, tillykke til herrerne, 355 point til 
herrerne og 340 point til os. 
28 piger og 24 herrer. Frede Nedergaard købte vin, Gudrun gavekort fra ABC.
Maden fra Super Brugsen og kage fra Bente

Den 12. juli veninde match 22 piger 4 fra andre klubber Tapas fra Super Brugsen,
kage fra Anna. Tilslutning var god men vi skulle måske prøve på et andet tidspunkt.

Den 2 august spillede 8 piger i Åskov da vores egen bane var optaget.
I år dobbbelt så mange i forbeholdt til sidste år hvad kan det ikke blive til???

Pink Cup søndag den 21. august hvor der deltog 48 deraf 28 piger og 20 herrer.
Maden landgangsbrød fra Super Brugsen. 
Vi fik samlet 16.879 og på landsplan 2.706.334.

Grethe Hansen og Miriam Tobiasen blev vinderne og blev tilmeldt til Landsfinalen i 
Svendborg den 16. september. Ialt deltog 130 piger, Miriam vandt en første præmie i 
jubilæums matchen, plus i potte puljen.



   

Ribe match den 23. august i Ribe, 23 deltager fra Ribe, vi  var desværre kun 11 
deltagere fra Holsted, som vi var lige ved at aflyse, men Ribe synes vi skulle komme 
alligevel.
Vi tabte, men vi havde nogle rigtig gode score 326 point mod  Ribes 360 point.
Vi må se til næste år om vi kan vinde, hvor vi skal spille i Holsted.

I år prøvede vi noget nyt udflugt med overnatning til Give den 6/7 september.
Første spillede vi på Give golfbane derefter gik turen til Give Diagonalkroen hvor vi 
fik vores værelse og heldigvis lå de ved siden af hinanden, vi startede med kaffe og 
andet godt til ganen.
Middagen var bare rigtig lækker.
Næste dag spillede vi i Åskov, så spiste vi vores sandwich og uddelte præmier.
Ninna fik første pladsen med samlet 74, Hanne nr 2. med 65.
Lisbeth nærmest flag i Give hul 17 med 9,51.
Anna nærmest flag i Åskov hul 14 med 7,43
Pia fik birdie i Give på hul 6. 
Vi var 6 spillede og vi havde to herlige dage. 

Antal birdie 35

Tak til alle hjælpere.
Tak til alle der sponserede.
Husk afslutning den 12. november 2022.
Fra på tirsdag den 11. oktober spiller vi ud kl. 9.30
Tak for i år.
 


