
Formandsberetning til generalforsamlingen den 31. oktober 2019 
 

I januar havde den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde, hvor matchplanen blev lavet med skelen 

til ønskerne fra sidste generalforsamling om forskellige matchtyper.  

 

Vi startede sæsonen den 4. april med morgenkaffe og derefter spillede vi en 9-huls match. 50 mødte 

op til morgenkaffe og 44 medlemmer deltog i matchen. FLOT fremmøde. 

 

Vi har i år været 51 medlemmer mod 48 sidste år. Vi har med glæde taget imod nye medlemmer, – 

velkommen til jer, vi håber I er faldet godt til. - Men desværre har vi også måttet sige farvel til nogen. 

Men sådan vil det vel altid være. 

 

Som jeg nævnte indledningsvis blev matchplanen lavet ud fra ønsker om flere spilleformer, fx 3-

køller match, udslag fra tee 45, puttekonkurrence og genindførelse af Pokalmatch (som blev vundet 

af Grethe Axelgaard). 

 

Tidligere har der ikke været planlagt matcher i sommerferieperioden - juli måned. Som ønsket har vi 

indført dette i år. Mange mødte op – gennemsnitligt 20 medlemmer (normalt 32 medlemmer) -, så 

mon ikke der er stemning for, at vi fortsætter med det. 

 

Vi har følt, at matchplanen er blevet godt modtaget, og at I har nydt de forskellige spilleformer. 

 

Vi har i år haft 3 hyggematcher med Seniorherrerne – den første var: 

 den 8.  maj, hvor 78 deltog – 26 fruer og 52 herrer 

 den 29. maj gik turen til Skærbæk Mølle, hvor 63 deltog – 27 fruer og 36 herrer 

 den 15. august, hvor 60 deltog – 25 fruer og 35 herrer 

 

Dejligt, at så mange bakker op om disse hyggematcher. Flere Seniorherrer har givet udtryk for, at de 

synes, det er hyggeligt at spille med os. Så måske, vi skal gentage succesen næste år.  

 

Vores egen udflugt gik til Kaj Lykke i Bramming den 27. juni. Der var 31 tilmeldte, hvilket svarer 

til, hvad vi normalt er til en match i Varde – men betydelig flere end ved sidste års udflugt, hvor vi 

kun var 20. - Godt Morgenfruer, at I har tid og lyst til at komme på udflugt.  

 

Den 12. august havde vi venskabsmatch med Skærbæk Mølle i Ølgod. 52 spillere i alt – heraf 31 fra 

Varde – FLOT Morgenfruer. Og det allerbedste – alle 6 vindere var fra Varde. Vi havde en rigtig 

hyggelig golfrunde med efterfølgende spisning og hygge.  



 

Den 5. september var der Jydepottematch mod Give her hos os. Der var tilmeldt 107, heraf 51 fra 

Give og 56 fra Varde – virkelig flot fremmøde. TAK for det. Ikke at forglemme, så fik vi Jydepotten 

tilbage til Varde. Varde har nu vundet 11 gange og Give 10 gange. Man kan næsten tro, at der er en 

hjemmebanefordel. Dagen blev sluttet af med fællesspisning.  

 

Jeg håber, vi får valgt eller genvalgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen og 5 medhjælpere, da det er 

nødvendigt for vores videre eksistens. Jeg siger genvalgt, da der på sidste generalforsamling var 

stemning for, at vi ændrer vores vedtægter, så det er muligt, at afgående bestyrelsesmedlemmer kan 

genvælges samme år. Dette bliver behandlet under punkt 5 under generalforsamlingen.  

 

Jeg vil sige tak til alle medhjælpere og bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.  

 

Agnete Baun 


