Generalforsamling den 2. oktober 2018
Beretning for tirsdagspigerne 2018
Den 11. november 2017 havde vi julefrokost det blev en dejlig eftermiddag med
andesteg + dessert fra Hovborg Kro, ja også var der jo pakkespil. Måske ikke det
rigtigt tidspunkt for mange skulle hjem og have andesteg. 19 var mødt op super.
Vi havde opstart den 3. april og vi i alt 31 piger lidt færre i forhold til sidste
år hvor vi var 33.
Tirsdag den 1. maj første udfulgt til Tønder, vores egen bane var optaget.
16 piger tog afsted.
Det var et strålende vejr REGN, men vi fik da en god dag ud af det alligevel.
Ja maden havde Kvicly lige glemt at levere.
Vi skulle betale 100 kr for levering, det fik vi uden beregning.
Tirsdag den 15 maj var der fælles spisning, da bane var optaget om for formidagen.
16 piger.
Udflugt til Vejen golfbane den 9. juni, hvor Lili Schrøder have sponserede greenfree
stor tak til Lilli, skal vi ikke lige give Lilli en klapsalve. Flot vejr og vi fik Vejen
Golfklub jubilæm buffet meget dejjlig mad til 100 kr, det tror alle synes. Desværre
var der kun tilmeld 11 piger,
Den 19. juni pokal match onsdagsherrer og tirsdagspigerne.
I år fik lige en dejlig sejr over herrene pigerne fik 347 point og herrene 342 ponit

Ingen Pink cup og heller ikke støt kugelerne i år, for Brian havde forslået en fælles
match til fordelt til klubben, men det blev desværre ikke til noget.
Den 10. juli veninde match med 24 deltager, i år igen var der 5 fra andre klubber det.
Det var en rigtig hyggelig aften alle hyggede sig, Mad fra Hovborg Kro.
Ribe match den 14. august i år var vi Ribe, der var rigtig god opbakning dejlig at se
16 piger og vi tabte til Ribe måske lidt for meget (Ribe 326 Holsted 265) ØV
men kæmpede flot. De kan bare komme an i Holsted til næste år.
Tak til alle der sponserede.
TAK for i år.
Husk julehygge den 3. november.
Fra på tirsdag den 9 oktober spilles den kl 10.

