
Evaluering af sæson 2016 Onsdagsdamerne 

 

Endnu en sæson er fløjet af sted, og det er tid til at gøre evaluering. Den første onsdag i oktober 

afholdt vi således evaluering over den forløbne sæson. Deltagelsen var ikke så stor, men vores klub 

består jo også mest af travle bedstemødre, rejselystne pensionister og andre aktive piger, som 

næsten ikke kan finde timer nok i døgnet til alle deres gøremål. 

 

Vi startede med en sang, og fik så lidt ost på tallerkenerne og vin i glassene. Med Annette som 

ordfører og Jette som referent gik vi i gang med dagsordenen. 

 

Formandens beretning 
Hanne berettede om årets gang, hvor vi i alt har spillet 21 onsdage. Vi har været begunstiget med en 

sæson med rigtigt dejligt vejr, næsten uden regn. Især september har været helt fantastisk. Desværre 

har vi ikke set så mange nye ansigter, så Hanne opfordrede alle til at reklamere for vores dejlige 

”Onsdagsdamer”. 

 

Vi har haft deltagelse af 50 forskellige spillere, hvoraf A-rækken tæller 17, B-rækken 24 og C-

rækken 9 spillere. A- og B-rækken har været nogenlunde stabile til at møde op, men C-rækken har 

været mere ustabil, idet kun 3 spillere er mødt op næsten hver gang. De øvrige 6 spillere i C-rækken 

har kun spillet meget få gange. Det er en tilbagegang på 7 deltagere i forhold til sidste år. 

 

Det har igen i år fungeret tilfredsstillende med lodtrækning på de 3 faste starttider 10:30, 13:30 og 

16:30. Tilslutningen kl. 10:30 har til tider været stor, men vi har hver gang været i stand til at få alle 

sendt ud inden for vores starttider. Muligheden for at kunne booke en tid uden for vores faste 

starttider - hvis man af en eller anden grund ellers ville være forhindret i at spille onsdagsdamer - 

har vist sig at være en god ide, som vi ønsker at fortsætte med.  

 

I årets løb er der afviklet Pink Cup. Kirsten Rosenkilde tog sig af matchen sammen med 

klubkontoret, som også stod for ”Slå et slag for Ditlev”. Der var deltagelse af i alt ca. 40 damer og 

herrer.  

 

Vi havde fornøjelsen af at arrangere Lady Fyn i maj måned. Der var deltagelse fra de fleste fynske 

klubber, 75 damer var tilmeldt. Vejret var godt, og dagen forløb rigtigt godt. Bente Madsen, Lise 

Skovgaard og hele onsdagsdame-udvalget sørgede for arrangementet, og gjorde det til UG. I øvrigt 

vandt Vestfyns damer pokalen! 

 

Der har i år været afviklet 4 grillaftener (april, maj, juni og august), hvor deltagelsen har ligget 

mellem 25-34 damer. Grillaftenerne har igen i år været afviklet med gunstart, hvilket har fremmet 

det sociale samvær. Ligeledes har det været en succes med flotte og varierede salatborde. En succes 

vi naturligvis fortsætter med. 

 

Afslutningsmatchen i september havde i år deltagelse af 29 damer. Vi havde en rigtig dejlig aften, 

hvor vi startede med en holdmatch over 9 huller. Da alle var kommet i hus blev der serveret en 

velkomstdrink og derefter den lækre festmiddag. Mellem retterne blev der uddelt diverse præmier. 

 

Vi gentog i år succesen med udflugt til en anden fynsk klub, nemlig Odense Golfklub den 26. 

august. En rigtig god dag, som Alice Carlslund stod for. Tak til Alice. Det kneb dog lidt med 



deltagelsen, idet kun 14 damer var tilmeldt. Det kan varmt anbefales at deltage i vores udflugter, og 

vi håber at se mange flere fremover.  

 

Afslutningsvis takkede Hanne for opbakning fra alle jer spillere. Også tak til de øvrige i 

styregruppen (Karen, Mette, Annette, Jette), samt en stor tak til alle, som har bidraget med det ene 

eller andet i årets løb. 

 

Kassererens beretning 

Regnskabet for 1/10-2015 til 30/9-2016 blev fremlagt af Jette. Årets indtægter var kr. 20.390 og 

udgifterne var kr. 23.191,91. Det betyder, at vi har brugt mere end vi har fået ind, og at vi således 

har tæret på bankbeholdningen, som primo var kr. 3.639,41. Årets resultat var kr. -2.801,91, og 

beholdning ultimo var kr. 837,50, men da vi har aftalt, at vi ikke skal generere overskud, så har vi 

valgt at lade pengene gå tilbage til jer spillere, i form af præmier og grillarrangementer.  

 

Orientering om ændrede starttider i 2017 

Fra klubkontorets side er vi blevet bedt om at ændre vores starttider, således at vi giver plads til 

flere af de mange greenfee-gæster, som vi er så heldige at have. Tiderne bliver 9.00. 9.10, 9.20 og 

9.30, 13.00, 13.10, 13.20 og 13.30, samt 16.30, 16.40 og 16.50 (med justering til 16.10, 16.20 og 

16.30 i den mørkere tid i september, så alle kan nå 18 huller).  

 

Lodtrækning og booking af starttid 

Udvalget synes det fungerer godt med den nuværende mulighed at kunne booke tid som supplement 

til lodtrækningen, og det mener vi skal fortsætte. Der blev diskuteret livligt for og imod, men vores 

argument er, at vi ønsker at skabe muligheder og ikke forhindringer for nye såvel som gamle 

medlemmer. 

 

Grillaftener 

De populære grillaftener fortsætter naturligvis i 2017. Datoerne er 31. maj, 28. juni og 30. august. 

Når tiden nærmer sig, vil vi prikke et par stykker af jer på skulderen med henblik på salathjælp. 

 

Udskiftning i udvalget 
Annette Clausen ønskede ikke at fortsætte i udvalget, men mener der skal friske kræfter til. Annette  

blev honoreret med en buket blomster for sin indsats gennem en del år. Som ny i udvalget blev 

Kirsten Gunderlund foreslået af udvalget, og hun accepterede valget. 

 

Udflugter 
Det blev drøftet, om der stadig skal arrangeres udflugter. Det var der stemning for, og glædeligvis 

er Alice Carlslund endnu en gang villig til at arrangere en udflugt. Alice kommer med et oplæg til 

udflugt en gang i efteråret 2017. Nærmere info følger. 

 

Tak for i år! 

 

 

 

Oktober 2016  

Jette Eriksen 

 

 


