Generalforsamling den 1. oktober 2019
Beretning for tirsdagspigerne 2019
Den 3. november 2018 havde vi julefrokost det blev en dejlig eftermiddag med
andesteg + dessert fra Hovborg Kro, ja også var der jo pakkespil. 22 deltager.
Vi havde opstart den 2. april og vi er i alt 33 piger i år lidt flere i forhold til sidste
år var vi 31.
Udflugt til Vejen Golf med 19 piger igen var greenfee sponsereret af Lili Schrøder
så engang tak Lili, skal vi ikke lige give Lili en klapsalve.
Alle havde en dejlig dag tro jeg, også fik vi dagens ret.
Den 17. juni pokal match onsdagsherrer og tirsdagspigerne.
Ja vi fik sejren igen i år, godt spillet piger, 348 point til os og 340 ponit til
herrene. Sejren var lidt større end sidste år.
(pigerne fik 347 point og herrene 342 ponit i 2018)
Den 30 juni havde vi Pink Cup der var 53 deltager (23 piger og 30 mænd) Maden var
igen sponserede af Ribehøj tusinde tak til dem. Klapsalve.
Den 2. juli veninde match med 24 deltager, i år var der 8 fra andre klubber. Det var
en rigtig hyggelig aften alle hyggede sig, kagen havde Anna lavet, Søren Kristensen
havde lavet maden. Igen klapsalve.
Ugen efter veninde matchen serverede Maria (fra Kaj Lykke) og Anne Marie (fra
Ribe golfklub) ristet pølser og kartofelsalat en dejlig overraskelse.
Ribe match den 13. august i år var det på hjemmebane, der var rigtig god opbakning
dejlig at se 38 piger 20 deltager fra Ribe og 18 fra Holsted.
I år fik vi sejren med 330 point til Holsted og 322 point til Ribe.
Søren Kristensen kom med maden, tærter i forskellige udgaver.
Den 14. september var der udflugt til Tønder desværre var der ikke så mange der
kunne deltage 9 piger så vi fik nogle af mændene med 3 stk.
Axel hentede vores mad fra Kvickly i Tønder.
Lige en ting mere det var et super dejligt vejr.
Tak til alle der sponserede.
TAK for i år.
Husk julehygge den 2. november.
Fra på tirsdag den 8 oktober spilles den kl 9.30 eller 10.

