
        Solvognspigerne 
  

Formandens beretning 2019 

Der har i år været 73 medlemmer af Solvognspigerne. Nogle få er ophørt, men heldigvis kommer 

nye medlemmer hele tiden til.  

Vi startede den 2. april med holdspil og modeshow fra Chili. Det blev en hektisk aften, og vi har da 

også besluttet, at vi til næste sæsonstart kun spiller 9 huller, inden aftenens øvrige aktiviteter 

finder sted. 

Vi har fulgt samme turneringsplan som de øvrige år: 12 gange Stableford, 5 gange Slagspil (med 

loft). Herudover et spil fra tee 56 og en 3-kølle turnering.  

Vi har spillet venskabsturnering mod herrerne den 7. maj – de vandt igen-igen. Næste år skal det 

være slut! 

Den 27. maj spillede vi venskabsturnering mod Dragsholm i Dragsholm. De vandt med 172/151. 

Venskabsturneringen mod Midtgolf blev afholdt hos os den 25. juni. Vi vandt med 195/168. 

Som noget nyt holdt vi en Sensommerfest den 13. august med holdspil og efterfølgende middag i 

Café Solvogn. 33 deltog. 

Desværre måtte vi aflyse vores årlige udflugt, som i år var planlagt til Korsør Golfklub den 27. 

august. Der var alt for få tilmeldinger, på trods af flere opfordringer via mails og plakater. Det giver 

naturligvis stof til eftertanke. Vi må finde ud af, hvad årsagen er til det store frafald. 

Vores sponsorer er trofaste – så stor tak til dem igen i år! 

Også tak til Café Solvogn, som altid er frisk på at servere nogle dejlige retter til vores 

arrangementer. 

Til sidst vil jeg nævne, at jeg i søndags (21/9) modtog en opringning fra Annethe, som gav udtryk 

for, at hun ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Det er forståeligt i den situation, som Annethe 

befinder sig i. Der skal lyde et kæmpe stort tak til Annethe for hendes store indsats, både i 

dameklubben og i hele golfklubben. Altid villig, altid i fantastisk humør og fuld af idéer. Hun bliver 

svær at erstatte.  

 


