Generalforsamling den 6. oktober 2020
Beretning for tirsdagspigerne 2020
Den 2. november 2019 havde vi afslutning, det blev en dejlig eftermiddag med god
stemning og med pakkespil. 22 deltager.
Vi havde opstart den 7. april desværre gik det ikke efter planen, 19. maj begyndte vi
at spille, men hver for sig og indberettede score til Bente. Fra den 9 juni spillede vi så
efter planen, som det nu kunne lade sig gøre.
I år er vi 31 medlemmer i tirsdagspigerne, sidste år var vi 33. Men en rigtig god
opbakning i denne situation vi er i 2020.
Vi aflyste Pink Cup den 7. juni for vi vidste ikke hvad fremtiden ville blive, vi måtte
heller ikke, på det tidspunkt være flere en 50 personer. Men er klar igen til næste år.
Den 30. juni pokal match onsdagsherrer og tirsdagspigerne.
Ja, i år måtte vi se os slået af herrerne, tillykke til herrerne, 260 point til os og 300
point til herrerne. Men vi giver den gas til næste år.
Vi måtte sætte grænse for vi måtte ikke være over 50, så blev til 24 herrer og 24
damer. Plus 2 i køkkenet tak for hjælpen.
Den 7. juli veninde match, som blev aflyst.
Udflugt til Åskov den 4 august, da vores egen bane var fuld optaget. Vi var 12
deltagere dejligt, at I stillede op.
Vi fik en dejlig stor landgangsbrød, godt der var andre golfspillere fra Holsted, de
blev også mætte.
Ribe match den 18. august i Ribe, der var rigtig god opbakning, 19 deltager fra
Holsted, tror der var 25 fra Ribe.
I år gik sejren til Ribe med 289 point til Ribe og 249 point til Holsted.
Den 29. august var der udflugt til Blåvandshuk golf Ho, sammen med seniorherrerne.
Jeg tror alle synes, det var en dejlig tur, selvom der kom en tordenbyge.
Der var god opbakning 11 herrer og 19 damer.
Tak til Bjarne Pedersen som fikset en paraply til hver.
Tak til alle der sponserede.
Husk afslutning den 31 oktober 2020.
Fra på tirsdag den 13. oktober spilles den kl. 9.30
Tak for i år.

