
Onsdagspigernes generalforsamling. 

 30. oktober 2018. 
 

   Onsdagspigernes generalforsamling 2018 blev afviklet onsdag d. 30. oktober. 12 

spillere troppede op, godt påklædte efter en weekend med nattefrost og blæsevejr. 

Dagen bød på vekslende solskin og lidt regn, men det blev mere lunt når solen 

skinnede. Det blev en god golfrunde, ikke til de store scorer, men alligevel godt! 

   Det blev til i alt 49 fremmødte, som havde tilmeldt sig på golfboxen, det fungerer 

rigtig godt. Pigerne kunne tage de smukke pyntede borde i nærmere øjesyn, dækket af 

Bente, Eva og Hanne. 

   Tove bød hjertelig velkommen, derefter sang man Visen om de atten svaner inden 

selve generalforsamlingen. 

Valg af dirigent og stemmetællere. 

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

var varslet i god tid med kalenderen og invitation pr. mail på lovlig vis. Hanne 

Henriksen og Birthe Balle blev valgt, som stemmetæller. Kirsten overlod derefter 

ordet til formanden Tove. 

Formandens beretning. 

   Sommertiden 2018 er slut og Onsdagspigernes sommermatcher er færdige og se en 

sommer vi har haft, den varmeste og bedste golfsommer vi kan mindes, men det kan 

også ses på resultaterne på golfbanen. 

   Golfsommeren 2017 sluttede med julefrokost, 34 deltog, 9 spillede golf i stille vejr 

med lidt regn og en OK temperatur, det blev en hyggelig eftermiddag med pladespil 

og som sædvanligt megen snak. 

APRIL:  

   Den 4. april startede onsdagspigerne igen, 47 mødte op og 28 spillede golf. Under 

frokosten blev der orienteret om 2018 sæsonen. I resten af april havde vi rigtig 

aprilsvejr, men trods det var fremmødet rigtig god og mange fik banket 

vinterstivheden ud af lemmerne. April sluttede med snorematch og det er utroligt, 

hvor meget en stump snor kan påvirke scoren. 

MAJ: 

   I maj måned begyndte lokalmatchen, der er en afløser af Pokalmatchen, den spilles 

efter de samme regler, som Pokalmatchen. 23. maj spillede vi smykkematch, der 

deltog 19 på 18 huller og 21 på 9 huller. Smykkerne blev vundet af Inger Pedersen på 

18 huller og Anne Bugge på 9 huller. Smykkerne blev overrakt af Alexander Ørum, 

Engens Ure – Guld og Sølv, han blev takket af Onsdagspigerne med klapsalve for det 

flotte sponsorat. Maj sluttede med besøg af Struerdamerne. 34 piger fra Struer og 

Lemvig spillede 18 huller og 12 Lemvig piger spillede 9 huller. Lemvig var meget 

ubeskedne, de tog næsten alle præmier. Dagen sluttede med højt humør og hyggeligt 

samvær og med godt mad fra Golfcafeen. 

JUNI: 

   Juni var stille med hensyn til arrangementer. 2 dagsturen blev aflyst p.g.a. 

manglende tilslutning, vi havde derfor kun en greensome match. Med vejret var det 

anderledes, juni startede blæsende, så blæsende at søen ved hul 8 blev til et 

svømmebassin, da en vogn blæste i vandet. Midt i juni startede sommeren, som blev 

meget varm og tørt. 

 

 



JULI:  

   Den 3. juli havde Old Boys inviteret Onsdagspigerne til match og i en rigtig flot  

golfvejr deltog 24 18 hullers piger og 7 hullers piger, desværre kunne vi heller ikke i 

år slå Boyserne denne gang, men en dejlig dag, der blev afsluttet med frokost i 

Golfcafeen. Juli gik stille og roligt med en enkel match, hvor vi spillede Norsk 

stableford, og igen med fantastiske scores. 

August: 

   I august måned havde Onsdagspigerne arrangeret Pink Cup søndag d. 12. august. 

På 18 huller deltog 56 medlemmer fra Lemvig Golfklub, fordelt med 25 damer og 31 

mænd. På 9 huller spillede 6 piger en støttematch. Det blev en rigtig god dag, med 

mange flotte sponsorgaver og et godt resultat til Pink Cup på 22.511,00 kr. Dagen var 

med lidt regn, men ingen blæst, der blev afsluttet med spisning i Golfcafeen, samt 

Onsdagspigernes store kagebord. 

   Den 28. august var vi inviteret til venskabsmatch i Dejbjerg. 8 piger fra Lemvig 

deltog, fra Dejbjerg spillede 22, det blev en dejlig dag med søde piger, en dejlig bane 

og et lækkert traktement, vi fik præmier med hjem, selv om Dejbjerg tog selv de 

fleste. 

September: 

   I september sluttede det fantastiske golfvejr, vi havde en enkelt dag med regnvejr, 

hvor ingen mødte op, samt en dag med storm, hvor 4 piger prøvede på, at spille golf, 

men måtte opgive efter 5 huller. 1 dagsturen til Trehøje Golfklub, blev afviklet i 

september. Det blev en dag med vekslende vejr, men alt i alt en dejlig dag med godt 

humør fra de 13 deltagende piger. 

Oktober: 

   Oktober har været en måned med blandet vejr, men når vejret er til golf, møder 

Onsdagspigerne trofast op og nyder runden, selv om det ikke bliver til de point. 

   Der har været 64 medlemmer i Onsdagspigernes klub, det er en tilgang på 4 i 

forhold til sidste år. 

   Af Birdies er der i år udleveret 13. Tillykke til de dygtige spillere, vi fortsætter 

ordningen næste år, håber at få mange fugle ud at flyve. 

   Der har i år været spillet 439 18 hullers runder og 407 9 hullers runder på de 

almindelige onsdage, altså ikke med Old Boys, Pink Cup, Dejbjerg eller 1 dagsturen, 

det vil sige, at vi har spillet 29 runder, det giver en gennemsnit på næsten 30 piger pr. 

gang. 

   Grethe Graae har tastet scorekort, så vi kunne have det rigtige handicap. Tak for det 

store arbejde Grethe, vi håber på fortsat godt samarbejde. 

Til sidst tak til Onsdagspigerne for at møde trofast op og for jeres gode humør, tak til 

bestyrelsen for godt samarbejde, tak til Bente Knudsen for hendes hjælp ved matcher, 

banelukninger m.m. og tak til Golfcafeen for god forplejning. 

Tak alle sammen.  

   Formandens beretning blev godkendt med klapsalve. 

 

Regnskabet 2017 / 2018. 

   Blev fremlagt ved Eva Rodhe. Der var et lille overskud på 194,56 kr. med en 

kassebeholdning på 13.452,65 pr. 29.10.2018 flot regnskab, men ingen renter. (Stor 

fuglesamling til næste år) Vin? 

   Pink Cup regnskabet blev også fremlagt med et overskud på 22.511,00 kr. til 

forskning for Brystkræftramte kvinder. 



Regnskabet blev godkendt uden videre kommentarer. H.H. spurgte til kontorartikler. 

Det er servietter, papir m.m. til bl.a. Pink Cup. 

   Ingen indkomne forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelsen. 

Valg af bestyrelse: Elise & Tove modtog genvalg. Klap – Klap. 

Spørgeskema: Bestyrelsen havde lavet et spørgeskema, som var blevet sendt ud til 

medlemmerne, men ellers var de på bordene, efter besvarelsen blev de afleveret til 

Hanne Nielsen, som skal gennemgå skemaerne. 

Evt. Grethe Graae havde en bøn til Pigerne, kontrollere jeres scorekort for fejltælling, 

det tog alle til efterretning.  

   Herefter kunne Kirsten Hanghøj konstatere at generalforsamlingen var vel 

overstået, Kirsten fik overrakt en flaske vin. Tove takkede for god ro og orden. Sang; 

Dagen i dag er din min ven. 

 

Den kulinariske seance: 

   Portions anrettede rejesalat med flutes. 

   Mørbradbøffer a la creme, rugbrød. 

Præmieoverrækkelse: Dagens vindere og 

Lokalmatchvinderne 2018: 9 Hullers blev Benthe Østergård 

                                             18 Hullers blev Tove Pedersen 

som blev belønnet med et flot juletræ fra Gammelgård Glas.  

Grethe Graae fik overrakt 2 flaske vin, for sin indsats scoremester. 

   Kaffe / the med en lækker ostelagkage. 

Hermed var generalforsamlingen 2018 slut, det var en festlig og fornøjelig dag, alle 

fremmødte var positive og i godt humør. 

Bestyrelsen konstitueres senere. 

                 
 

 

 



 

 

 

 


