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Sæsonen er slut. De fleste af os synes, at den igen i år er gået alt for hurtigt. 

Sommeren blev heldigvis ikke nær så tør som sidste år, og vi har haft glæde af en 

grøn bane hele sæsonen igennem. 

Vi holdt sæsonafslutning den 24. september. For første gang afviklede vi vores 

holdturnering over 9 huller, for at få bedre tid til aftenens aktiviteter. 

Efter en dejlig middag i Café Solvogn var det tid til uddeling af præmier til dagens 

vindere af holdturneringen. Herefter gik Generalforsamlingen i gang. 

Annethe Rolling har desværre måtte trække sig fra bestyrelsen på grund af sygdom, 

og der skulle derfor vælges en ny 2. suppleant, da første suppleanten er trådt til som 

medlem. Alt dette kan I læse om i referatet fra Generalforsamlingen, som ligger på 

hjemmesiden. 

Der var ingen forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse, men der udspandt sig 

alligevel en diskussion i forlængelse af Formandens beretning, nemlig vedrørende 

udflugten, som vi i år måtte aflyse på grund af manglende tilslutning. Bestyrelsen vil, 

ud fra debatten, drøfte hvordan vi bedst muligt finder en løsning, så vi kan få nogle 

flere med på de kommende udflugter. Jeg kan allerede afsløre, at vi regner med, at vi 

til næste år vil lave en 1 dags tur med bus. Vi har et overskud i kassen, som kan gøre 

det muligt at dække udgiften til bussen herfra. Nu håber vi, at I vil støtte op om 

udflugten næste år, som bliver den 25. august.  

Under punktet eventuelt blev spørgsmålet om starttider om tirsdagen debatteret. Det 

har været en tilbagevendende debat: hvad er bedst, - at have fortløbende start fra hul 

1, - eller ’baglæns gunstart’ med start fra hul 1 og hullerne 16, 17 og 18? Der var for 

og imod, og for ikke at tage spørgsmålet op igen og igen, vil vi næste sæson lave en 

blanding af begge dele. 

Den 30. september afholdt bestyrelsen sit konstituerende møde, hvor roller og 

hovedansvarsområder blev fordelt. Bestyrelsen ser nu sådan ud: 

Formand: Berit Vardil blev valgt som ny formand. Berit har – ud over sine forpligtelser 

som formand for Solvognspigerne – ansvaret for kontakten med vores 

venskabsklubber, og for udarbejdelse af Nyhedsbrevene. 
  

Næstformand: Kirsten Jordy blev valgt som ny næstformand. Kirsten bistår Berit med 

formandsforpligtelserne, og er ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af 

tirsdagsgolfen sammen med Eva Alkestrup.  
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Kasserer og Sekretær: Alice Ipsen er ansvarlig for vores økonomi, herunder 

kontingenthåndtering. Alice varetager desuden sekretærposten, med bl.a. 

referatskrivning og ajourføring af medlemslisten. 
 

Medlem: Eva Alkestrup Skop er, sammen med Kirsten Jordy, ansvarlig for 

tilrettelæggelse og afvikling af tirsdagsgolfen. Endvidere er Eva ansvarlig for vores 
hjemmeside, og udarbejder Solvognspigernes brochure. 

 

Medlem: Anette Møller Olsen er sponsoransvarlig og står for bestilling og indkøb af 
klubtrøjer. 

 

1. Suppleant: Aase Skytte bistår med ad hoc-opgaver. 

 
2. Suppleant: Do Steenstrup bistår med ad hoc-opgaver. 

 

Ovennævnte vil også blive lagt på vores hjemmeside. 
 

Og nu til noget helt andet: 

 
Inden vi ser os om, så er det jul – så lad mig minde om julefrokosten, med eller uden 

golf. Den afholdes tirsdag den 3. december. Nærmere informationer følger senere, 

men I kan allerede nu tilmelde jer på Golfbox. 

 
Forhåbentlig er der masser af muligheder for at spille golf, inden vi når så langt. 

 

I ønskes alle et rigtig godt efterår! 
 

På bestyrelsens vegne 

Berit Vardil  

 

 

 

 

 

 

 


