
Onsdagspigernes generalforsamling. 

 2. november 2016. 

 
Onsdagspigernes generalforsamling 2016 var blevet udsat fra d. 26. 

oktober til d. 2. november på grund af Vitas fratrædelse i Golfklubbens 

cafe. Køkkenet var lukket, derfor blev generalforsamlingen udsat, 

samtidigt ville vores nye ” Madmutti Gerda” gerne lave maden, selvom det 

kun var hendes 2. dag i Golfklubben. 

En kølig morgen indfandt der trods alt 19 modige piger til en 9 hullers 

dyst, ud af 50 tilmeldte medlemmer, vejret blev egentlig helt godt op ad 

formiddagen. Fin dag på golfbanen, rimelige scoringer. 

Efter matchen mødte vi flotte efterårs pyntede borde i klubhuset, som var 

dækket af Bente Brandt og Kirsten Lønberg.  

Tove bød hjertelig velkommen til alle de mange fremmødte, derefter sang 

man: Nu falmer skoven trindt om land. Gerda serverede en velsmagende 

rejesalat med tilbehør, snakken gik livligt ved bordene og der blev sunget 

flere sange, sådan man kunne afstemme tiden til den næste lækker ret: 

Pandekager med fyld samt lækker salat, også denne ret blev serveret ved 

bordene, vinen smagte fortræffeligt af ølglas!!!  

Valg af dirigent og stemmetællere. 

Kirsten Hanghøj blev valgt, som dirigent, takkede for valget. Birthe 

Gøtzsche, Hanne Henriksen og Birthe Balle blev valgt, som 

stemmetællere. Kirsten overlod derefter ordet til formanden Tove. 

Formandsberetning. 

Sommertiden er slut, både kalendermæssigt og for Onsdagspigerne. Af 

planlagte arrangementer mangler vi kun julefrokosten. I 2015 deltog 37 

medlemmer i julefrokosten, 11 spillede golf, vi havde en god dag med 

hyggelig samvær, samt pladespil om juleanden. I hele vinterpausen 

spillede vi golf når vejret tillod det. Mange var gået i vinterhi og hyggede 

sig inden døre. 

Den 30. marts 2016 startede Onsdagspigerne igen, 25 spillede golf, 9 kom 

til informationsmøde kl. 12,00, så var vi i gang, april gik med at få 

vinterrusten ud af kroppen. April sluttede med snorematch på en kold og 

blæsende dag, men med gode scores. 

Så kom maj, hvor vi startede med Pokalmatchen i det mest fantastiske vejr, 

vejret holdt i ca. 3 uger, smykkematchen blev udsat en uge, da 

vejrvarslerne ikke var gode.  

 



Smykke matchen blev afviklet første onsdag i juni, i flot golfvejr, 38 

deltog i spillet om smykkerne, der blev overrakt af Engens nye ejer 

Alexander Ørum. Smykkerne blev på 18 huller vundet af Hanne 

Henriksen, 9 huller af Eva Rode Pedersen. (Den samme spiller kan ikke 

vinde 2 år i træk ved smykkematch, det gælder både 9 og 18 huller.) 

 

Den 9. juni havde vi besøg af 16 tirsdagsdamer fra Struer. 22 - 18 hullers 

piger og 12 - 9 hullers piger deltog fra Lemvig. Vi havde fint golfvejr – 

noget blæsende, men med solskin. Vi var ikke gode ved vores gæster med 

hensyn til præmierne, vi tog dem alle, men alle hyggede sig og humøret 

var højt, dagen sluttede med god mad fra golf cafeen.  

2 dagsturen gik til Himmerland, 12 friske piger deltog. Vi spillede først på 

Års Golfbane, overnattede og spiste på Sport & Academy i Farsø, hvor vi 

fik en god forplejning. Dagen efter spillede vi i Hvalpsund. Turen sluttede 

med en let anretning i Hvalpsund Golfklub.  

Juli måned startede med matchen mod Old Boys, vi må desværre erkende, 

at pigerne har meget svær ved at vinde denne match. Boyserne vandt med 

38,6 mod pigernes 33,0 i gennemsnittet. 

Pink Cup blev afholdt d. 7. august, vejret var ikke det bedste, men på trods 

af regnen og blæsten, var deltagelsen god, som noget nyt, havde vi indlagt 

en 9 hullers støttematch. Stemningen var god og vi sluttede dagen med 

Vitas gode mad og udtrækning af lotterigevinster. Et flot overskud på 

28.080,00 kr. 

Den 23. august besøgte 16 Onsdagspiger Dejbjerg damerne, vi havde en 

dejlig dag i næsten tørvejr og fik en fin forplejning, også en lille andel af 

deres præmier. 

September startede med afslutning på Pokalmatchen. Pokalen blev vundet 

af Inger Pedersen, godt gået Inger, som noget nyt havde vi også 

Pokalmatch for 9 hullers pigerne. Pokalen blev vundet af Inge Lund 

Andersen. Inge Lund fik overrakt en ” Fugl”. 

Den sidste planlagte tur i 2016 var 1. dags turen til Sydthy den 14. 

september. 18 piger deltog i turen på en dag med det mest fantastiske 

golfvejr, varmerekord på 30 grader, det resulterede også i nogle flotte 

scores. 

Vi har i år været 66 medlemmer i Onsdagspigernes klub, det er en 

fremgang på 10 medlemmer. Der har været en rigtig god deltagelse i 

matcherne, over 30 matcher er der et gennemsnit på 29,86. 9 hullers 

pigerne har hængt godt ved og i de sidste matcher har de haft højere 

deltagelse end hos 18 hullers pigerne. En stor succes. 



Vi siger en stor tak til Bente Brokholm, der som tovholder har arrangeret 

nogle gode og veltilrettelagte ture for os.  

Grethe Graae for det store arbejde med at taste score kort. En rigtig stor 

tak til dem begge to.(Har begge 2 fået overrakt 2 flaske vin)   

Af ” Birdie” præmierne er der i år udleveret 13, det er mere en dobbelt så 

mange, som i 2015, flot spillet pigerne. 

Golfsæsonen har i 2016 været god, en rigtig fin forår, med fin golfvejr, 

efterfulgt af en noget våd og kold sommer, der blev afløst af en hel 

fantastisk efterår og golfbanen i Lemvig har aldrig været flottere og mere 

velholdt end i år.  

Til sidst en stor tak til alle medlemmerne i vores klub, tak til bestyrelsen 

for godt samarbejde, samt Bente Knudsen for hjælpen ved matcherne, 

banelukningerne m.m. Tak til Golf cafeen for god forplejning.  

Tak alle sammen for en god golf år. 

Formandens beretning blev godkendt med klapsalve. 

 

Regnskabet 2015 / 2016 blev fremlagt ved kassereren Kirsten Sørensen. 

Der var et overskud på 1508,56 kr. med en kassebeholdning på 17.223,18 

kr. pr. 31.10.2016. 

Flot regnskab, let overskueligt med en renteindtægt på 7.60 kr. 16 øre 

mere end i sidste års regnskab. 

Pink Cup regnskabet blev også fremlagt med et overskud på 28.028,00 til 

forskning for Brystkræft ramte kvinder.  

Regnskabet blev godkendt uden kommentar, samt et stort bifald til Kirsten. 

Der var ikke indkommet forslag. 

6. punkt på dagsorden: Valg af bestyrelsesmedlemmer: 2 på valg Elise 

Hansen og Tove Pedersen, der begge 2 var villige til genvalg. Ingen 

stemmesedler i brug denne gang, sådan blev det så! Begge 2 takkede for 

genvalget og tilliden. 

Evt. Forslag fra bestyrelsen. Afskaffelse af pokalen til pokalmatchen, der 

skulle i stedet gives en mere personligt gave til 9 – 18 hullers piger. ( Ny 

pokal, indgravering m.m. koster) som skal overrækkes ved 

generalforsamlingen. Små justeringer i bestemmelserne ved konstituerende 

møde.  

Sikken en flot spørgelyst og debat. Mange ting blev endevendt og taget til 

efterretning. Alting kan gøres bedre, medlemmernes meninger og 

holdninger gav en god feedback. Tak til jer alle sammen. 

Kirsten takkede for god ro og orden. 



Lækker ostelagkage blev serveret til kaffen, snakken gik livligt. Præmierne 

til de friske piger blev overrakt, Gerda fik overrakt en buket blomster, som 

velkomst til hendes nye samarbejde med Onsdagspigerne i den nye sæson. 

Det var en flot debut af Gerda. 

Sangbøgerne blev flittigt brugt denne dag, måske et nyt sangkor! Det lød 

simpelt hen bare flot. 

Tove afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til alle, som bidrog til 

at det blev en festligt og fornøjeligt dag. 

Næste arrangement er julefrokosten onsdag d. 30. november, match kl. 

10.00 med 3 jern, frokost kl. 12.30 samt pladespil om juleanden fra 

Kvickly. Invitation sendes ud pr. mail. 

   

 

 


