
  
 

20.09.21 
 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling  

 
torsdag 07. oktober 2021, kl 16.00 i klubhuset på 1. sal 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Mie Madsen 
Godkendt 
 

2. Formandens beretning 
             Vedhæftet 
             Der klappes af Pias tale. Vedtaget 
             Snak om, at få nygolfere ind i Lochers. Match 37 gør et stort arbejde her. 
             Megen snak om formiddagsmix - skal vi finde et nyt koncept? 
              

3. Fremlæggelse af regnskab 
             Mette fremlægger regnskabet under behørigt suk, støn og glædesudbrud. 
             Godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 
             Forsamlingen godkender nyt kontingent på kr 350.- 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
              Ingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende er på valg:  
Pia Brun, villig til genvalg 
Annette Boas, ønsker ikke genvalg 
Else Marie Friis, er ikke på valg men udtræder af bestyrelsen 
Jonna er valgt for en et-årig periode 
Heidi Fauth er valgt 
  

7. Valg af revisor og suppleant 



Revisor Jette Kjældgaard, villig til genvalg. Valgt 
Suppleant søges - Jette Fritzen vælges 
 

8. Eventuelt 
             Snak om hvor vidt turudvalget evt. kan udvide til andre klubber end Kongegolf   
             klubberne. 

Spisning skal helst ikke falde sammen med seniorspisningen. Men gerne fortsætte i 
samme         

             regi, selvom vi ikke er mange. 
 
             Ketty efterlyser nye Pinkies 
             Henvendelse til Mariann Kristensen 
             Lone Anderskou melder sig. 
 
 
 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde i skriftlig 
form, gerne på mail (pia.brun@hotmail.com), senest 27.09.21 
 
Merete Nilsson fra Forever Living kommer og fortæller om aloe veraens egenskaber, og I vil få 
mulighed for at afprøve flere af de lækre cremeprodukter og købe dem med hjem.  
 
Tilmelding på golfbox (under klubturnering)   
  
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen Lochers Piger  



Lochers beretning sæson 2021 
 
2020 var et mærkeligt år pga Corona, men 2021 var heller ikke helt 
normalt golfmæssigt, idet vi i lang tid skulle tage hensyn til restriktioner 
og forsamlingsforbud.  Heldigvis kom vi ud på den anden side igen og 
måtte være mange sammen og give knus og kram.  
 
Minus:  
Vi startede sæsonen med at aflyse informationsmødet i slutningen af 
marts, men udsendte i stedet rimelig fyldestgørende information. Vi 
aflyste 2 middage men ellers gik alt stort set efter planen.  
Igen i år har vi haft spillere som stod klar på teestedet til aftalt tid, men 
ingen medspillere mødte op. Det kan vi ikke være bekendt over for 
hinanden. 
 
Plus: 
Vi har været 113 medlemmer i år og på vejrmæssigt gode dage har vi 
været ca halvdelen på banen. Ellers lidt mindre. De fleste af os startede 
sæsonen med et højere handicap end året før pga det nye system hvor 
gennemsnittet af de 8 bedste scores af de seneste 20 indberettede 
gælder. Det giver et mere realistisk billede og forhåbentlig en bedre score 
på dagen end tidligere.  Vi rykkede derfor også grænsen mellem A og B fra  
hcp 24 til 28, og det har fungeret fint. Nogle hopper frem og tilbage 
mellem A og B men det gør ikke noget. 
 
Udover de sædvanlige turneringer har vi afholdt Venskabsturnering i maj 
med Fredensborg og Helsingør, hvor vores piger vandt begge rækker og 
Pink Ball i juni. Her tabte vi desværre knebent til mændene. Vi har aftalt 
med Herreklubben, at vi i 2022 arrangerer en turnering i fællesskab og 
giver den et nyt navn, da den ofte bliver forvekslet med Pink Cup.  
Vi har lavet Order of Merit igen i år, hvor resultatet af de bedste 8 
turneringer ud af 16 mulige gjaldt.  Vindere blev Marian (A rækken) og 
Kristina Grumstrup (B rækken).  



Else Marie har været ansvarlig for Formiddagsmix igen i år. Det har været 
lidt mere besværligt end tidligere fordi vi alle kun har 4 tider at gøre godt 
med i stedet for 6. Jeg vil gerne takke EM fordi hun har stået for 
Formiddagsmix i nogle år og brugt en hel del tid med at sammensætte 
spillere. Som I ved fortsætter EM ikke i bestyrelsen og vi nedlægger 
Formiddagsmix. Fremover skal vi have spillerne til selv at blande bolde, og 
jeg håber at alle vil være positive over for nye spillere, så de kan blive 
godt integreret i klubben.   
 
Vi har uddelt en del flere præmier i år end forrige år. Først og fremmest 
fordi vi har haft flere turneringer og dernæst fordi vi har været en del 
flere spillere på banen. Vores præmier er henholdsvis gavekort på 200, 
150 og 100 kr samt vin. Vi må diskutere i bestyrelsen, om vi skal fortsætte 
på samme måde eller reducere præmier til torsdagsturneringer og i 
stedet bruge flere penge på anden vis, feks i form af tilskud til endagsture 
eller andet. 
 
Som noget nyt i år har vi haft en Facebookgruppe LP. Jeg vil gerne takke 
Anne for hendes gode initiativ og fine indlæg, fotos, finurligheder mm. 
Det er dejligt med Annes humor kombineret med gode informationer. Jeg 
håber at Anne er frisk på at stå for gruppen igen næste år.  
 
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.   
 
Også stor ros til Pink Cup pigerne (Marian, Jette K, Jette S, Birgith S, Ketty  
og Helle K), som utrætteligt kører på år efter år og som lavede en 
fantastisk indsamling i år på over 100.000 fra pølsesalg, kagebod, bogsalg 
og ikke mindst salg af lodder og turneringen 12.08.  Vindere af 
turneringen i år blev Cristina Lage (A rækken) og Karin Bach (B rækken).  
 



Hvad kan vi gøre bedre? 
Vi må ikke skrive på Hbgk’s hjemmeside, så i stedet sender vi mails til alle 
med månedens vindere og lidt nyheder. Det vil vi fortsætte med og prøve 
at gøre bedre.  
Fra næste sæson kommer I selv til at indberette scores til 
torsdagsturneringer. I skriver Jer på i golfbox som hidtil og modtager en 
kode om onsdagen, som I skal bruge for at alle resultater havner samme 
sted. Vi laver en grundig introduktion og vil være behjælpelige i starten. 
Handicaps vil blive opdateret ligesom nu. 
 
Fra næste sæson vil vi lægge op til, at vi skiftes til at tage en 
eftermiddagstid feks 1620,1630 for at hjælpe dem, som ikke kan spille om 
formiddagen. Om eftermiddagen kan det være svært at få makkere. Vi vil 
rigtig gerne have flere eftermiddagsspillere med i LP.   
 
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 2. december på Lærkeager. Nærmere 
herom kommer til november.  Vi laver muligvis også en TeeBox turnering i 
løbet af vinteren.  
Tak for i år og på gensyn til foråret. 
 
 

Pia Brun, 04.10.21 




