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Afslutningsturnering hos tirsdagspigerne 
 
Tirsdag den 29. september havde tirsdagspigerne afslutningsturnering med 53 deltagere i 
et smukt dansk efterårsvejr. Vi spillede Norsk Stableford for at slutte sæsonen af med lidt 
sjovt holdspil, og der var her gode præmier til spillerne. Efterfølgende havde vi en rigtig 
dejlig middag i restauranten. 
 
Vi har i løbet af sæsonen været ca. 50 spillende piger hver tirsdag og også fået en del nye 
spillere, hvilket må siges at være dejligt – men vi ser selvfølgelig gerne flere nye spillere 
om tirsdagen. Vi har i løbet af året spillet turneringer mod Kalø, Hammel, Norddjurs og 
Ådalen. Desuden har vi deltaget i Kræftens Bekæmpelses turnering (Pink Cup), hvor vi 
også havde inviteret herrerne til at deltage. Vi fik indsamlet små 21.000 kr., hvilket gav ca. 
3 mio. kr. på landsplan. Desuden har vi haft flere gode sponsorer:  Ønsketing, Nyt 
Syn/Anytime, Jessen Briller, Djursland Bank, Menu samt flere mindre sponsorer. Vores år-
lige weekendtur gik i år til den dejlige bane i Faaborg, og den tilbagevendende Marathon-
turnering, hvor vi jo spiller 2x18 huller samt par-tre-banen, blev spillet i juni måned. Til slut 
men ikke mindst har vi jo spillet Rasmus Klump turnering, og Rasmus er rigtig glad for at 
kunne beholde den røde hue på. 
 
Efterfølgende var der præmieoverrækkelse for hele sæsonen. Tania Søby tog 1. pladsen 
med 83 point, 2. pladsen gik til Aase Helm-Petersen med 72 point og 3. pladsen til Inge 
Krøger med 70 poiont. Der var desuden som de foregående år præmier til alle deltagerne 
til afslutningsturneringen.  
 
Der blev også afholdt ordinær generalforsamling. Forsamlingen godkendte klubbens  
reviderede regnskab. Og det blev vedtaget, at turnerings-fee for næste år bibeholdes på 
300,- kr. (undtaget specielle turneringer) og ellers 40,- kr. pr. gang, hvis man ikke betaler 
for hele sæsonen. Under valg til bestyrelsen blev Inge Krøger og Pia Søby genvalgt, og 
som nyt medlem blev Hanne Jørgensen. 
 
Bestyrelsen er herefter, som følger: Pia Søby, Tina Melholt, Inge Krøger, Dorte Grau,  
Susanne Hoffmann-Lauritzen og Hanne Jørgensen. Bestyrelsen konstituerede sig efterføl-
gende med Pia som formand og Dorte som kasserer og hjemmeside, og Tina og Inge ta-
ger sig af hjemmesiden. 
 
Som suppleanter blev valgt Trille Trane og Helle Trautner. 
 
I forbindelse med at Rie Kaae trådte ud af bestyrelsen efter 12 års bestyrelsesarbejde, fik 
hun overrakt en gave. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke alle for en rigtig god sæson og ser frem til at se alle i det nye 
år.  
 
 
Nyt fra tirsdagspigerne: 
 
HUSK at vi søndag den 29. november 2015, kl. 10.00 spiller en ni-hullers juleturnering 
med efterfølgende let julefrokost. Tilmelding via golfbox.  


