
Referat fra Onsdagspigernes 
 

Generalforsamling  
 

Onsdag, den 5. oktober 2022 kl. 18.30 
Dagsorden pkt: 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Lissi Damm som dirigent. Lissi vælges. 
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet i henhold til Onsdagspigernes 
vedtægter, er lovlig og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning ved Karin Buchholdt 
Endnu en sæson er slut – og i år har det været uden corona - det har været en rigtig god sommer 
med mange flotte solskins onsdage. 
Tidligere år har vi måttet aflyse nogle matcher pga. regn eller tordenvejr men det har vi været 
forskånet for i år. 
Vi har i år været 81 medlemmer – et par stykker er kommet til i løbet af året. 
Vi har spillet 26 matcher og vi har haft sponsorer til dem alle.  
Pia Jensen og jeg bruger en dag i marts måned på at gå rundt til alle sponsorer og det er 
forbavsende let at få sponsorater. Det er vi meget taknemmelige for og det afspejler sig jo også i 
foreningens gode økonomi. 
Vi besluttede at ændre rækkeinddelingen til kun at være en A og en B række, som skiller ved 27,7 i 
hcp. Vi har gjort det for at lette arbejdet, så vi ikke behøver flytte spillere fra a til b og fra b til c og 
omvendt efterhånden som folks hcp ændres sig i løbet af sæsonen. 
Ranglisten ændrede vi til de 8 bedst placerede i stedet for at de 5 bedste får point hver gang og de 
ugentlige præmier blev sat op fra 3 til 5 i hver række. 
Vi startede ret hurtigt med at bestille mad samtidig med tilmelding under klubturnering og det 
forløb så godt, at vi besluttede at slette STARTER permanent. 
Det tror jeg nu heller ikke der er nogen der er kede af. Selvom vi må undvære æ bom. 
Vi synes det har fungeret upåklageligt og det er en stor fordel for Bo, så han allerede kl. 9 om 
formiddagen ved hvor mange der spiser efter matchen.  
Som noget nyt i år har vi haft 5 tællende matcher til Sydjysk Damematch. 
I år blev turneringen med deltagelse af 10 personer fra hver af de Sønderjyske klubber afviklet i 
Haderslev fredag den 16. september. 
Efter hvad jeg har hørt havde alle en rigtig hyggelig dag 
Vi startede sæsonen den 6. april med at spille 9 huller. En kold vind og udsigt til regn var nok skyld i 
at der kun var 29 deltagere. 
Til opstartsmødet var vi 50. 
Ugen efter spillede 39 i det skønneste solskinsvejr og efter påske var der mangel på ledige tider.  
Vor træningsdag i maj måned havde desværre ikke den store interesse. 
Vi var kun 14 i alt, så det har vi besluttet at slette til næste år. Jeg tror også at mange havde været 
med til Thors opstartskurser. 
Vor årlige udflugt gik til Golf-Club an der Schlei. En vellykket tur til en flot golfbane og humøret var 
højt på terrassen, hvor vi fik hvide asparges med enten skinke eller laks. Der deltog 34 personer, 
hvilket er lidt flere end de andre år hvor udflugten har været i juli måned. 
Anden torsdag i august spillede vi match mod torsdagsherrerne med 61 deltagere og de 35 var fra 
onsdagspigerne. Så flot, men det var nu ikke derfor vi vandt overbevisende. Man tager et 
gennemsnit af de 10 midterste scorer og herrerne score var på 32,2 og damernes 33,7.  Så pokalen 
blev vores for 3. år i træk. 
Den første lørdag i september afviklede vi Solheim Cup i flot vejr og spændingen var in takt til de 
sidste to flight kom ind. 
Europa vandt 12-10 så det var så lige som det kunne være. 



Efterfølgende havde Bo lavet en lækker buffet. 
Alt i alt en rigtig hyggelig dag, men der er desværre svært at finde 32 der ønsker at deltage. Senere 
under punktet eventuelt vil jeg gerne høre jeres mening om evt. at flytte Solheim til en onsdag i 
slutningen af august. 
Afslutningsmatchen i lørdags forløb rigtig godt. Vi blev 45 deltagere, der var 51 tilmeldt men 
vejrudsigten gjorte nok at flere meldte fra.  
Jeg indrømmer gerne at det var et møgvejr, men vi blev da tørre inden vi kom ind. 
Vi siger en stor tak til Steen Madsen(Ingrid Jepsens bedre halvdel) der velvillig sponsorerede 
samtlige præmier. 
Vi sluttede med en god frokost som Bo og Markus på vanlig vis tryllede frem. Stor tak til dem for et 
rigtig godt samarbejdet i hele sæsonen. Alt kan lade sig gøre. 
Også en tak til Bente for altid at hjælpe os, når der er behov for det. 
Tak til shoppen – Zandra og Thor – for deres altid positive væremåde. 
Vi må ikke glemme at takke greenkeeperne, der sørger for at vi har en dejlig bane at spille på 
Der skal ligeledes lyde en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for samarbejdet. 
Vi er stadig ikke altid enige men vi får det til at lykkes alligevel. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Lissi Wager 
Lissi fremlagde revideret regnskab, som var fremsendt til alle medlemmer. 
Der blev spurgt om hvad vi sparer op til – vi mener at vi har brugt lidt mere end vi plejer og at det 
er godt at have lidt i reserve. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 
Kontingentet fastholdes på 400,- kr. for den kommende sæson. 
 

5. Indkomne forslag: 
Forslag fra medlemmerne:  
Susanne Petersen 
Indføre spil, spis og gå hjem. En gang om måneden, starter vi som vi plejer med løbende start, men 
alle skal være inde kl. 19.00 til fælles spisning. 
Det er kun de første 9 huller, der tæller i denne match. 
Hvis det kan lade sig gøre, vil det være fint med gunstart, men det andet kan være et alternativ.  
For ikke at bruge hele aftenen til præmie overrækkelse, kan man lægge præmierne frem på et bord 
for hver spilledag, så kan de personer, der har vundet gå op og tage den præmie, de skal have. Alle 
kender jo deres placering   
Man kan evt. gemme birdies til den månedlige fællesspisning. 
Årsagen til forslaget er, at jeg igennem sæsonen har talt med flere, som er trætte af at vente så 
længe, ligesom dem der kommer ind sidst, føler at alle bare venter på, at de skal blive færdige med 
at spise.  
Når man kommer ind, sidder man med den flight, man har spillet med og hvis man er ”heldig”, ved 
siden af dem der har spillet foran eller bag ved en. Dvs. det er begrænset, hvor mange man får 
snakket med i løbet af aftenen.  
Når vi har fællesspisning den ene gang om måneden, vil der være mulighed for, at flere samles. 
 
Lisbeth Colmorn 
Fællesspisning og præmieoverrækkelse 1 x mdl. 
Forslaget skal ses som udtryk for, at det ofte er sent inden vi er færdige; dels er det sjældent muligt 
at spille under 4 timer og så er der som regel ventetid inden de sidste flight's er inde. Jeg tror og 
håber, at forslaget kan finde opbakning  
 
Under begge forslag var der livlig debat men mange er bange for at det kommer til at gå ud over 
det sociale og at det i særdeleshed vil gå ud over vores restauratør.  De der kommer sidst ind, har 
indtryk af, at mange bare vil hjem og synes at nu skal de skynde sig at spise. Nogle går hjem uden at 
afvente præmieoverrækkelsen, så går det sociale bort for de sidste. Vi snakkede om, at i gamle 
dage blev vi gerne til 21.30 for onsdag er afsat til pigerne og hygge. 



 
Der blev derefter først stemt om Susannes forslag. 
1 blank 
28 nej 
13 ja 
Derefter Lisbeths forslag. 
2 blanke 
32 nej 
8 ja 
Dermed blev begge forslag forkastet. 
 
Det er nu op til bestyrelsen at indtænke de forskellige synspunkter i matchplanen for 2023 og være 
åben for lidt nytænkning. 
 
Under afstemningen blev generalforsamlingen sat på pause og vi fik som altid dejlig brødtort og 
kaffe. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: Anette Hauerslev Nissen – modtager ikke genvalg 
Lissi Wager – modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår: Karin Sørensen (nuværende suppleant) 
og Birte Schultz 
Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet.  
Karin Sørensen og Birte Schultz er valgt 
 

7. Valg af suppleant: 
Bestyrelsen foreslår: Hanne Rodenberg 
Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet.  
Hanne Rodenberg er valgt. 
 

8. Valg af revisor: 
På valg er: Britta Schou – modtager genvalg 
Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet.  
Britta Schou er valgt. 
 

9. Valg af revisorsuppleant: 
På valg er: Marianne Balle – modtager genvalg 
Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet.  
Marianne Balle er valgt. 
 

10. Eventuelt 
Karin Buchholdt : Skal solheim måske afholdes en onsdag i stedet for en lørdag? 
Det var der stemning for, men kun hvis alle kan være med og ikke kun de kvalificerede.  
Har vi for mange holdmatcher? Der var stemning for at der stadigvæk skal laves 
holdmatcher/parmatcher. Det blev nævnt at man jo næsten altid spiller stableford i private 
matcher og derfor er det fint at der i Onsdagspigerne er andre spilleformer. 
 
Til sidst takkede Karin Anette og Lissi for deres tid i bestyrelsen. Ligeledes tak til Lissi for god ledelse 
af generalforsamlingen. 
 
Tiltrådt af dirigenten    Tiltrådt af bestyelsen 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen er der udlevering af ranglistepræmier 



A-rækken: Anne Boisen, Lis Petersen, Birgit Kirchhübel, Vivenne Steffensen, Bodil Andersen, 
Anne Marie Harsbo, Lene Jørgsensen, Grete Grube. 
B-rækken: Birte Schultz, Conny Broch Michelsen, Vivi Bagger, Lilian Machmüller, Hanne Griberg, 
Pia Jensen, Anette Nissen, Lene Nymann. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
Formand Karin Buchholdt  
Næstformand Aase Koch 
Kasserer Birte Schultz 
Sekretær Bodil Andersen  
Medlem Karin Sørensen  
Suppleant Hanne Rodenberg 
  
 


