
14.09.20  

Kære Lochers Piger  

Der indkaldes hermed til generalforsamling   

torsdag 1. oktober 2020, kl. 16.00 i klubhuset på 1. sal   

   

DAGSORDEN:  

1. Valg af dirigent 

Mie Madsen 

 

2. Formandens beretning  

 

Se vedhæftet bilag 

 

Dorte spørger om færre indberetter scores efter at vi er begyndt at indberette. Pia mener, at der 
ingen forskel er. 

Forslag fra Mette om at Lochers Piger kommer og fortæller om os hos nygolferne - Carstad er 

stadig kontaktperson. Forskellige opfordringer til hvordan vi kan formidle en god start kontakt. 

Bestyrelsen påtager sig gerne opgaven. 

Svært at ramme de arbejdsramte, vi skal måske arrangere noget en torsdag aften. 

Eftermiddagsmix - er afprøvet, men vi prøver igen. 

Mange klubber i klubben, gør det måske svært, men så kan man melde sig til mix. 

Beretningen godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab  

 

Se vedhæftet bilag 

 

Mette fremlagde regnskabet under stor lydhørhed. 

Regnskabet godkendt. 

 

 



4. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår at kontingentet nedsættes fra kr. 350.- til kr. 300.- 

Godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

  

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 

Følgende er på valg:   

Mette Carstad, villig til genvalg  

Valgt 

Else Marie Friis, villig til genvalg  

Valgt in absentia 

Anne Hedemann, villig til genvalg  

Valgt 

7. Valg af revisor og suppleant  

Revisor Jette Kjældgaard, villig til genvalg 

Valgt  

Suppleant søges 

Vivi Friis valgt 

  

8. Eventuelt  

 

Ny regelaften. 

Spørgsmål og diskussion om hvornår afslutningsmatchen skal finde sted - weekend eller en 
torsdag? Anbefales at gøre det en lørdag. 

Hvilke præmier spiller vi om? Kan man evt. få en fortjenstmedalje? Eller en anden præmie. 

Pia forklarer og svarer et på spørgsmål om hvad en Order of Merit er. 

Generel snak om birdiebolde. Bestyrelsen tager emnet op igen. 

Sponsorerne bør takkes - Det er primært Pink Cup der bruger sponsorer. 

Hvordan kontakter man dem man skal spille med - “kursus” til infoaften.  

 

Pink Cup 

Mariann takker for støtten, vi har indsamlet over 75.000 kr. -  og hun  redegør for hvorfra alle de 

flotte donationer kommer. Vi skal huske at give feedback på de præmier vi modtager, ligesom 
PinkiePigerne gør det så fint. 



 

 

Dirigenten takker for god ro og orden - og bestyrelsen takkes for arbejdet. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde i 

skriftlig  form, gerne på mail (pia.brun@hotmail.com), senest 21.09.20  

Ingen indkomne forslag 

Vi byder på vin og snacks.  

Tilmelding på GolfBox (under klubturnering) eller klik HER   

   

PS: Hvis der er over 25 tilmeldte, som er maximum på 1. sal, holder vi i stedet 

generalforsamlingen i  Cafeen i stuen.   (31 deltagere incl bestyrelsen) 

   

Venlig hilsen  

Bestyrelsen Lochers Piger 



Lochers beretning sæson 2020 
 
Hvem kunne vide i januar, at vores turneringskalender for 2020 ikke ville 
blive realiseret som planlagt? 
En på mange måder meget anderledes sæson.  
 
Skidt:  
Aflysninger: Informationsmøde, Tee 45 turnering, åbningsturnering og 
Hallington blev aflyst. Venskabsturnering, 2 middage, Pink Ball blev aflyst.  
Vi ville også have lavet regelundervisning, men det må vente til næste år. 
 
Godt: 
Vi startede sæsonen 23. april med en del restriktioner og sendte 
resultater pr mail. Fra 28. maj begyndte vi at indberette scorer i golfbox 
og lade de ugentlige resultater være tællende. Der har stort set kun været 
positive kommentarer til dette, og alle kan se resultater fra de spillede 
turneringer under klubturneringer i golfbox. Vi er således bedre forberedt 
til næste år, hvor vores handicap bliver opdateret i forhold til 
gennemsnittet af de bedste 8 scores af de seneste 20 indberettede. Vi har 
også lavet Order of Merit i Golfbox, hvilket har været betydeligt enklere 
end året før. De bedste 8 turneringer af 16 mulige i år. Vindere blev 
Marian (A rækken) og Annelise Palm (B rækken).  
 
Trods Corona er vi 108 medlemmer i år, som er lidt færre end forrige år. 
 
I forbindelse med at klubben fik ny hjemmeside i år, fik LP også ny 
hjemmeside, som (synes vi) er væsentlig mere overskuelig end den gamle. 
Den kan dog stadig forbedres.  
 
Formiddagsmix: Ikke så mange som tidligere har benyttet sig af 
muligheden for at blive mixet med forskellige spillere fra uge til uge, 
hvilket sikkert skyldes Corona.  Mange tak til Else Marie for hendes 
besvær med at blande spillerne.  Er der stemning for at vi fortsætter 
formiddagsmix? 



  
Præmier: Bortset fra Åben Damedag, har vi udelukkende givet gavekort i 
år til henholdsvis shoppen og cafeen samt vin. Det er noget alle kan 
bruge. Minimum 55 forskellige spillere har fået præmie(r) til torsdags 
turneringerne. Nogle har naturligvis fået en del præmier.  
 
Stor ros til turudvalget (Ingelise, Mie Falck, Dorte Kieler og Rudi) som 
foruden dagsarrangementer til vores kongegolf klubber Fredensborg, 
Gilleleje og Asserbo, lavede en meget fin tur til Møn i juli med spil på 
samme bane begge dage. Vi kan glæde os over, at de er klar til at tage et 
år mere.  (klap) 
 
Også stor ros til Pink Cup pigerne (Marian, Jette K, Jette S, Birgith S og 
Helle K), som utrætteligt kører på år efter år og som mod alle odds lavede 
en fin indsamling igen i år på over 75.000 fra pølsesalg, kagebod, bogsalg 
og ikke mindst salg af lodder og turneringen 03.09.  Vindere af 
turneringen i år blev Gitte Poulsen (A rækken) og Dorte Kieler (B rækken).  
(klap til pinkies) 
 
Hvad kan vi gøre bedre? 
Vi vil gerne løbende skrive nyheder på LP hjemmesiden.  Håber at vi får 
lov at redigere fra næste år, og Anne vil gerne være vores redaktør. Vi vil 
også lægge fotos ind fra begivenheder i løbet af sæsonen, ture, oplevelser 
på banen og andet sjovt. Under alle omstændigheder er Heidi altid meget 
hjælpsom, så det er vi glade for og siger mange tak, og vi vil helt sikkert 
også få brug for hendes (og Hans Henriks) assistance næste år, når vi 
fumler lidt med opsætning af turneringer og andet sjovt. 
Vi vil prøve at variere vores torsdagsturneringer lidt mere næste år. Gode 
forslag modtages gerne. 
Vi vil gerne have nye medlemmer blandt de mange nytilkomne 
golfspillere i år. Mentorer og andre, som har kontakt med nygolfere må 
meget gerne fortælle om Lochers og invitere dem til at være med, så de 
kan møde en masse friske kvinder.  
 



Sidst men ikke mindst.  Måske har I allerede bemærket, at vi laver 
juleturnering og frokost torsdag 3. december på Lærkeager. Nærmere 
herom kommer til november.   
Tak for i år og på gensyn til foråret. 
 
 

Pia Brun, 01.10.20 




