
FORMANDENS 2020-BERETNING til generalforsamlingen

I lyset af coronasituationen udsendes beretningen skriftligt i forbindelse med indkaldelse til mail-
generalforsamlingen.

2020 har absolut ikke været som forventet og ønsket, men vi håber, at 2021-sæsonen bliver mere 
”normal”.

Bestyrelsen har holdt 5 møder. Vi er 5 medlemmer, som alle har været lige så ”entusiastisk” i fuldt 
sving med de mange opgaver i årets løb som i tidligere år. Bestyrelsesmedlemmerne er Sally 
Nanda, som er næstformand og har været en god ”sponsorfinder”, Pernille Broeders, som er 
”kassemester”, Ellen Halle, som holder styr på matcherne og Eva Berthou, der som sekretær 
holder styr på vores møder. Alle er selvfølgelig også aktive med alle de øvrige opgaver, som ligger 
hos bestyrelsen.
Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats i 2020.

En tak skal også lyde til revisorerne for deres arbejde samt til suppleanterne for at stille op.

Uden en aktiv bestyrelse og de øvrige frivillige kan en klub-i-klubben ikke fungere!

En særlig tak skal gives til vore sponsorer:
Skovgaard Vine og Proshoppen, som begge er sponsor hver måned til vores månedsmatcher.
Friis Rengøring
Rema 1000 Vallensbæk med mange klappepræmier
CGC Cafeen

Jeg skal som tidligere opfordre til, at alle husker vore sponsorer og ”bruger” dem. Og især fortæller 
dem, at ”brugen” er, fordi de er sponsorer!
Bestyrelsen vil naturligvis meget gerne høre, hvis nogen har kendskab til potentielle sponsorer.

De faste sponsorer er nævnt på Girls Clubs hjemmeside! 

Og uden medlemmer eksisterer Girls Club ikke, så også stor tak til alle medlemmerne. Girls Club 
har i 2020 haft 60.
Vi håber at se alle igen til næste sæson – og måske endda flere!
Alle må meget gerne opfordre andre CGC-damer til at være med.

Og så til aktiviteterne!
UANSET CORONA-BEGRÆNSNINGER, HAR DER VÆRET EN DEL AKTIVITET I GIRLS CLUB

BESTYRELSEN startede som sædvanlig med de årlige praktiske opgaver, nemlig at redigere 
infohæftet og fastlægge årets matchprogram. I år blev matchprogrammet ikke som fastlagt, men 
det har alle nok bemærket! Coronarestriktioner har begrænset aktiviteterne med aflysninger, 
udsættelser osv.
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Som altid bliver Girls Clubs hjemmeside under CGC.dk opdateret med aktuelle begivenheder og
ændringer. Vi sender også mails med ændringer, invitationer til matcher osv, men det er en god idé
også selv at holde øje med hjemmesiden!

PERSONLIGE OPLYSNINGER
Som alle nok efterhånden er klar over, er vi omfattet af EU-reglerne om behandling af personlige 
oplysninger. Det omfatter især medlemslisten og fotos, så jeg skal kort opsummere, hvad det 
indebærer:

For så vidt angår MEDLEMSLISTEN er bestyrelsen nødt til at have oplysninger om navn, 
medlemsnummer, telefon og mailadresse for at kunne informere om matcher og andet.
Listen udsendes kun pr. mail, og kun til medlemmer af GirlsClub. Alle kan naturligvis fravælge at få
mailadresse og telefonnummer anført på den listen, der sendes ud. Et fravalg betyder, at andre 
medlemmer måske ikke kan finde én, hvis der skal aftales spil eller ændring heraf. Fravalg skal 
meddeles bestyrelsen skriftligt ved mail til vores mailadresse, som I kan finde på hjemmesiden! Vi 
kan konstatere, at der ikke siden indførelsen af EU-reglerne har været fravalg fra nogen.

FOTOS drejer sig primært om præmiebilleder fra spiseaftener og turneringer samt evt. et par 
billeder fra spil på banen, som bliver lagt på vores hjemmeside. Lige som for medlemslisten, kan 
man til enhver tid fravælge at ”deltage” i fotos, hvis man ikke ønsker at blive ”offentliggjort” på 
hjemmesiden. Også for så vidt angår fotos, kan vi konstatere, at INGEN har fravalgt dette!
For god ordens skyld, skal det dog nævnes, at man også efterfølgende kan vælge at få slettet fotos
på hjemmesiden.

Vi håber, at det ”siger sig selv”, at medlemslisten er en ”personlig” liste, og det forventes 
derfor, at INGEN videregiver den til ikke-medlemmer eller til andre!

Yderligere oplysninger om emnet findes på hjemmesiden under ”Personlige oplysninger”.

Kontingentet 2020 har som besluttet på GF 2019 fortsat været 295 kr.

Og så er der BANETOILETTET. Der har i 2020 (også!) været problemer, vist især på grund af 
vandtilførsel – så vidt jeg er orienteret. Det er min opfattelse, at toilettet burde opnormeres, i hvert 
fald vedr. låsen!
Det forekommer mig, at andre baner har nogle bedre og mere ”appetitlige” toiletter.
Umiddelbart ser det ikke ud til, at klubben synes at det er et problem, så vi skal nok ikke regne med
noget bedre. 

Jeg skal (igen) minde om, at man – lige som mændene – er velkommen til at bruge naturen. MEN 
efterlad venligst ikke papir eller andet i skoven.

Det har været dejligt, at Jeanne og Buller (igen) har overtaget CAFEEN, så nu er de fleste vel 
tilfredse med maden. For en god ordens skyld skal det lige pointeres, at spiseaftenerne inkluderer 
det arrangerede måltid. HVIS man ikke ønsker det arrangerede måltid, kan man naturligvis bestille 
noget andet, men det vil være UDOVER det arrangerede, både tids- og prismæssigt.
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Som følge af coronaen er der indført 10-min. interval mellem spilstart, og det blev bibeholdt hele 
2020-sæsonen. Selv om ikke alle til enhver tid overholder dette interval, synes de fleste vist, at det 
virker fint, så forhåbentlig bliver det bibeholdt OG overholdt af alle! Golf skal være hyggelig og 
social, så vi håber, at der udvises en vis tolerance over for andre spillere. Dvs. slå ikke ud for 
tidligt, så man generer forangående, men samtidig skal man selvfølgelig også være i gang, så man
heller ikke unødigt generer bagvedgående. Vi håber alle kan nyde golfspillet i denne ånd.

Det var lidt om det praktiske, så nu til det væsentligste, nemlig GOLFEN.

Da vi ikke har en fysisk generalforsamling, og da fristen for at stille forslag er overskredet, skal jeg 
minde om, at alle til enhver tid kan komme med forslag til bestyrelsen ved at sende en mail. Husk 
at det skal være en separat mail med “FORSLAG” i emnet. Det kan naturligvis ikke garanteres, at 
et eventuelt forslag kan gennemføres, men bestyrelsen er meget åben for nye eller alternative 
forslag.

Den varslede ændring af handicapsystemet, startede ikke i 2020, men i stedet pr. 1. januar 2021, 
så årsreguleringen vil tage hensyn hertil. Systemet er et ”World Handicap System”, dvs. det 
samme gælder overalt i ”verden”. Da det nye hcp-system vil have et maximum på 54 i stedet for 
det tidligere 36, så må vi håbe, at den eksisterende begrænsning på hcp 36 i mange klubber vil 
blive reguleret op til 54. Der kan læses mere om det nye system på golf.dk lige som CGC 
formentlig vil orientere herom.

Også i 2020 har vi været opdelt i A- og B-række afhængig af antal deltagere i hver gruppe. Alle har
spillet stableford, som vedtaget på GF i 2018, og man blev i den række, man var sat i ved 
aflevering af første scorekort – uanset sæsonens spil.

På grund af coronaen, startede GirlsClub først sæsonen i juni måned med åbningsmatch den 24. 

ÅBEN DAMEDAG i juli måtte også aflyses. Det er vores håb, at turneringen kan finde sted igen i 
2021-sæsonen.

Vi havde i alt 4 spiseaftener, nemlig i juni (åbningsmatch), juli, august (temaften) og september 
(afslutningsmatch).

Til temaaftenen i august deltog Réné Olsen. Han fortalte især om reglerne på hul 5 og 
informerede om det nye hcp-system. En stor tak til Réné.

Til Girls Clubs interne SUMMER CUP deltog 18 medlemmer. Cuppen blev vundet af Helle Ullum 
med Pernille Broeders som runner-up. Tillykke til dem.

Solheim cup mod Tirsdagstøserne kunne ikke afholdes i maj måned pga corona. Den fælles 
udebanetur var derfor et forsøg på en erstatning heraf. 

UDEBANETUREN blev i år arrangeret som en fælles ”kør-selv” tur med Tirsdagstøserne. Den gik 
til Vallø golfklub den 18. august. I alt 20 personer deltog og alle synes det var en god tur.
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At det var en FÆLLES TUR med Tirsdagstøserne var på baggrund af ønsker om mere fælles 
aktiviteter fremsat på generalforsamlingen i 2019. Der var desværre ikke særlig mange deltagere, 
især ikke fra Tirsdagstøserne, selv om turen fandt sted en tirsdag. Bestyrelsen overvejer derfor, 
hvorledes andre eventuelle fælles aktiviteter kan arrangeres i 2021.

Kønnenes kamp blev igen ikke til noget dels pga corona dels pga manglende tilslutning. Det var
Herreklubben, der stod for arrangementet.

Afslutningsmatchen blev afholdt den 23. september, fordi det ville være for mørkt den sidste 
onsdag i september.

Årets mester i A-rækken er Kit Kihlgast og i B-rækken er det Ilse Olsen. Tillykke til både Kit og Ilse.

Årets klubmester er også Kit, som vandt vandrepokalen –mere tillykke til Kit!

Som I ved, er Henriette stoppet. Hun havde sidste arbejdsdag den 7. oktober, og på Girls Clubs 
vegne gav vi hende en kurv (med godter). Et billede af kurven kan ses på vores facebook side.

SIMgirls – SIMgolf har særlige turneringer for “kvindegolf”. I oktober blev der afholdt to gratis 
introer, som I blev orienteret om pr. mail. Er I interesseret i at høre mere, kan I ringe til SIMgolf 
(3834 1925) eller til Trine Larsen (2849 2834).

Til slut skal jeg minde om, at bestyrelsen forsøger at arbejde FOR alle medlemmer af Girls 
Club, men det kræver naturligvis, at I er med til at fortælle om, hvad I kunne tænke jer. 
Forslag/ønsker bør dog være inden for rammerne af, hvad en frivillig bestyrelse kan 
forventes at påtage sig.

Med disse ord vil jeg og bestyrelsen gerne takke alle for 2020-sæsonen.

VI GLÆDER OS TIL AT SES IGEN TIL 2021-SÆSONEN.

Pas godt på jer selv!

Med venlige golfhilsner,

Solvejg Bosche
Formand for Girls Club bestyrelse
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