Formandens beretning
Generalforsamling Nordborg Golfklub - Tirsdagsdamerne
Lørdag den 26. september
Det har været den mest mærkelige golfsæson nogensinde!
Uvidende om hvad fremtiden ville bringe, gik vi i vinterhalvåret og glædede os
til igen at komme i gang med at spille golf.
Januar startede med at være meget våd. Ville de nye dræn på banen virke?
Kunne vi komme ud at spille til forår?
Traditionen tro havde vi en hyggelig komsammen inden opstart på sæsonen.
I år var det med krolf og fælles spisning på Friends den 1. marts.
Drænene virkede, banen fungerede, men så kom Coronaen!
Statsminister Mette Frederiksen lukkede den 11. marts Danmark ned.
Alle skulle blive hjemme for ikke at smitte hinanden. Tankerne gik i mange
retninger. Heriblandt hvornår kunne vi komme tilbage til almindelig hverdag,
hvornår ville vi komme til at spille golf igen? Banen var lukket. Banerne over
hele landet var lukket. Vores planlagte startdato den 7. april blev udskudt.
Efter påske blev vort samfund med små skridt igen åbnet op, og ligeledes blev
golfbanerne. Vi skulle vælge EN makker at spille med. Det skulle være en
kendt makker eller en fra samme husstand. Der var regler om, hvor længe vi
måtte være her, vi kunne ikke benytte toilettet, vi måtte ikke forsamles. Men vi
kunne spille, og faktisk er golf-spillet en god sport i en Corona-tid, frisk luft og
ingen nødvendig fysisk kontakt spillerne imellem.
Heldigvis kunne vi den 16. juni byde velkommen til den nye sæson, nu med
regler om sprit og at vaske hænder til ”I Østen Stiger Solen Op”
Vi er 21 damer i klubben i år. Det er lidt færre end de tidligere år. Vi tilskriver
det den tid, vi lever i lige nu.
”Kan det overhovedet lønne sig at holde generalforsamling”
Udbrød et medlem, da jeg nævnte, at det snart var tid til den årlige
generalforsamling. Og ja, det kan ikke bare lønne sig, det står også i vores
vedtægter, at vi afholder generalforsamling i slutningen af sæsonen.
Vi har et sæt vedtægter, som beskriver, hvem der kan være medlem, hvem der
kan vælges til bestyrelsen, hvem der bestemmer. Et sæt fælles spilleregler for,
hvordan vi som medlemmer i Tirsdagsklubben ønsker at fungere sammen.
Vedtægterne er vores dokumentation for, at vi har en forening.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i vores klub. Det er her,
medlemmerne vælger de personer, der skal styre driften, om jeg så må sig. Så
JO, det lønner sig så absolut.

I Dameklubben her ser jeg en flok meget forskellige damer. Forskelligt
temperament, nogen der bander, nogen der spiller hurtigt -andre knap så kvikt,
nogen med motor -andre uden, nogen der bare har styr på alle tallene -andre
ikke, nogen har totalt styr på reglerne -andre husker ikke så godt, nogen er
stille -andre fortæller livligt, nogen hurtig i replikken.
Men fælles for os alle er, at vi godt kan lide at spille golf, og vi kan lide det
sammenhold, vi får her og den hjælp vi kan få til vores spil. Det må vi værne
om.
Det bringer mig tilbage til vedtægterne. For i vores vedtægter står der i
paragraf 3:
Klubbens formål er at medvirke til, at nye medlemmer af Nordborg
Golfklub hurtigst muligt integreres i klublivet, at fremme kendskabet til
golfregler og etikette……..
Den største værdi i et klubliv for mig er at føle sig ventet, føle sig velkommen,
set, hørt og hjulpet. Det er grundlæggende værdier mennesker imellem, og det
bærende element i en klub, og det skal det også være i vores klub, sådan må
det være.
Hvis vi kikker på vores program, så er det jo langt fra alle arrangementer, vi har
kunnet afholde. Men ved at flytte lidt rundt på tingene, lykkedes det at afholde
partnermatchen. Et hyggeligt arrangement med spil og god mad.
Matchen ”Damerne mod Herrerne” er ikke blevet afholdt. Det er jo ærgerli gt, for
I spiller jo kanon godt, jeg tænker, damerne ville have vundet igen!
Jeg vil sige: Tak til bestyrelsen! Tak for god sparring! Tak for godt arbejde!
Til slut vil jeg rigtig gerne takke jer medlemmer for, at I bakker op om
Dameklubben. Selvom sæsonen ikke kom i gang som den plejer, og selv om vi
ikke har været så mange medlemmer, som vi plejer, så synes jeg, at vi har haft
en god sæson.
Vi kan kun håbe på, at vi gennem vinteren får bekæmpet Corona-virusset, at
dygtige mennesker finder en vaccine.
Jeg vil glæde mig til næste sæson, og vi må værne om paragraf 3.

Den 26. september 2020
Ulla Tønder Kjærgaard

