Beretning fra tirsdagspigerne 2014.
Endnu en sæson er gået, og vi slutter i dag af med massivt regnvejr, så det er nok
meget godt at sæsonen slutter nu.
Vi har desværre haft medlemstilbagegang – i 2013 var vi 59 medlemmer – i år har
vi ”kun” været 47 medlemmer, så vi kan kun opfordre til, at I nu alle bruger vinteren
til at snakke med jeres golfveninder og andre kvinder, som I møder i klubben, og
opfordrer dem til at melde sig ind i vores pigeklub.
2014 er det andet år, hvor vi har kunnet spille ud hele dagen og kun samles en
gang om måneden til præmieoverrækkelser med fælles spisning. Vi kan se, at det
er en mere eller mindre fast lille skare, der mødes om formiddagen, og at flere har
valgt (i start og slutning af sæsonen, hvor dagene er lidt kortere), at spille ud
tidligere end vores ”normale” tider kl. 16-17, så man kan nå en hel runde. Vi kan
fornemme, at der stadig er blandede meninger om, hvorvidt denne ændring har
været et gode eller en ulempe i forhold til at leve op til pigeklubbens
formålsparagraf
” Det er foreningens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne
kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i
foreningen, at udbrede kendskabet til golfsporten.”
men det kan vi jo drøfte senere her i aften.
I år har klubben (AAGK) endvidere besluttet, at klubber-i-klubben ikke kan blokere
tider i juli måned, og det er vores indtryk, at det ikke har betydet det helt store. Der
har været plads til os om tirsdagen, selvom vi måske ikke altid har kunnet starte ud
lige efter hinanden.
Ud over vores faste spilledage, har vi gennemført de traditionelle venskabsmatcher
mod Sønderjyllands Golfklub og Toftlund hos os og ude mod Tønder og vores nye
venskabsklub Benniksgård
Herudover har vi spillet vores traditionelle match mod herrerne – OG I ÅR VANDT
VI!
Vores efterhånden traditionelle madaften med Vagn Skov blev jo desværre aflyst i
år – vi takker alligevel for viljen og håber helbredet vil bedre sig for ham.
Årets udflugt var i år med overnatning og 2xgolf i det Vestjyske. Det var en helt
utrolig god og sjov tur, hvor alle deltagere viste humoristisk storsind og alle var
med til at tage ansvar for at få en god tur. Tak for det tøser! Vi var 21 afsted – altså
næsten halvdelen af pigeklubben -, så det var dejlig opbakning. Mon vi kan blive
endnu flere næste år ???

Afslutningsmatchen med ledsager lørdag den 21. september havde 14 deltagende
tirsdagspiger, og vi spillede igen i år Scottish Twosome sammen med egen
ledsager. I år havde vi lagt matchen på en lørdag eftermiddag for at prøve, om vi
kunne få en lille fest ud af arrangementet. Og det lykkedes over al forventning.
Efter en runde i dejligt vejr samledes vi i klubhuset, hvor der var dækket flot op
med duge, kandelaber, sensommerbordpynt m.m., og alt i alt kom folk i dejlig
feststemning og havde ikke travlt med at komme hjem. Synd for alle jer, der havde
travlt med alt mulig andet – I er gået glip af noget!
En af de ting, vi havde troet meget på her i år, var det nye tiltag med Solheim Cup,
men der skuffede I altså! Selvom Lone havde lagt et kæmpearbejde i at
tilrettelægge matchen, viste det sig at være umuligt at samle piger nok til at
gennemføre. Det må I kunne gøre bedre! Vi prøver i hvert fald igen næste år, for
det er altså en rigtig sjov matchform, som vi må kunne få en masse ud af.
Vi ser frem til en ny spændende sæson i 2015. Og vi har nogle ønsker til jer som
medlemmer, så vi kan få en pigeklub med endnu mere fokus på det sociale
samvær:
▪   Mød flittigt op – både om tirsdagen, men ikke mindst ved særlige arrangementer
▪   Når I får næste års program, så skynd jer at plotte vigtige datoer ind i jeres egen
kalender, så vi kan blive endnu flere, der får det fulde udbytte af at være
med i pigeklubben
▪   Husk også at spille hul 19…..
▪   Er der noget du er godt tilfreds med – så sig det til andre. Er der noget, du ikke
er tilfreds med, så sig det til os i bestyrelsen!
▪   Gør en aktiv indsats for at få flere med i pigeklubben
▪   Og husk lige den lille årlige konkurrence, som ALLE har en chance for at vinde:
nemlig at spille med flest mulige af pigeklubbens medlemmer i løbet af
sæsonen!
Tak for jeres indsats i 2014 og vel mødt igen næste år!	
  

