Referat fra årsmøte i VGK Damegruppen 26.09.18
Sted: Klubbhuset
Tid: kl 19.00
Til stede: 35
Jean R Campbell ønsket velkommen og spurte salen om noen hadde
kommentarer eller innvendinger til innkallelsen. Ingen hadde innvendinger.
Sak 1: Valg av dirigent
Kristin Carlsen
Sak 2: Valg av referent
Lise Fogstad
Sak 3: Årsberetning
Kristin Carlsen leste årsberetningen som ble godkjent
Sak 4: Valg
Bjørg Solum Andersen informerte på vegne av Anne Kirsti Røsseland og Berit
Holm’en. Jean R Campbell, Grete Abrahamsen og Lise Fogstad går ut av styret.
Heidi Aas, Randi Løken og Kirsti Myhre har sagt ja til å gå inn i Damekomiteen.
Sittende et år til: Astrid Landsnes, Bjørg Solum Andersen, Elisabeth Hofer Dahl,
Anne-Helen Beilegård og Adeleide Lima.
Anne-Helen takket utgående komitemedlemmer for innsatsen og overrakte
gavekort til Grete, og vakre rosebuketter til Jean og Lise.
Sak 5: Åpen post for innspill fra medlemmene
Det var på forhånd ikke innkommet innspill fra medlemmene. Et av
medlemmene i Damekomiteen, Lise Fogstad, hadde innsendt forslag om 9
hulls- og 18 hullskonkurranse på Damedagene onsdag. Her ble det en engasjert
diskusjon. Flere forslag ble diskutert under møtet:
•
•
•
•
•

9-hulls turnering om ettermiddagen bør kunne velges
18 hulls «
spilles fortsatt formiddag og ettermiddag
Utslagssted 43 – en turnering pr sesong der alle påmeldte deltar
Indre bane – en turnering pr sesong der alle påmeldte deltar
Puttekonkurranse for damer – alle medlemmer tar med en gjest

Det nye styret i Damekomiteen ble bedt om å forfatte en søknad til Styret i VGK
om at medlemmer på Indre banes ønsker å spille på Damedager sammen med
medlemmer på 18-hullsbanen. Det fremmes ønske om redusert eller ingen
green fee på 18-hullsbanen, evt et fast beløp kr 100 pluss kr 60 pluss kr 20
(valgfritt). Videre undersøker det nye styret om mulighet for to parallelle
konkurranser på damedag, 18 hull og 9 hull, begge hcp-tellende og med
premier.
Eli Helland, medlem på Indre bane, understreket ønsket om å kunne delta på
damedagene til redusert green fee avgift. Det er ikke lenge siden Eli tok kurset
VTG, hjertelig velkommen på onsdager!
Sak 6: Redegjørelser
Adeleide Lima viste til årsberetning 2018 der besøk og «lands»turnering
mellom VGK damer og Gullbringa Golf&Country Club er omtalt. Gullbringa
inviterer damer fra VGK 4-5. mai 2019 til å spille på sin bane. VGK ønsker at
mange fra oss vil stille. Vi kan leie rom på Festningen på Marstrand og
arrangere felles middag der. Interesserte bes kontakte Adeleide Lima før jul!
Solveig Moen takket for den gode atsmosfæren i klubben og fortalte om en
superdag i sommer i flight med Bente Hansen, Nina Henriksen, Susann Heimdal
og seg selv. I denne runden ble det flere birdies av alle, en eagle av Bente
Hansen på hull nr 8 og hio på hull nr 10 av Nina Henriksen!
Rigmor Mørk har skiftet ut begge knær denne sesongen og har dermed ikke
kunnet spille, men har fulgt med i golfbox og på vår hjemmeside. Det kaller vi
et lojalt medlem, velkommen tilbake på banen, Rigmor!
Vibeke Sjåk understreket at hun spiller mye på andre baner og ikke deltar så
ofte på onsdager, men ønsker å nevne at VGK damer både for henne og for
spillere fra andre klubber, oppfattes å ha størst aktivitet og ivaretakelse av nye
og gamle medlemmer blant klubbene i Vestfold.
Til slutt ønsker Solveig Moen å si noe om golf og alder:
«Jeg er 68 år, og har glede av golf hver dag, det er bare å stå på damer!»
Sak 6 Premieutdeling
Dagens Texas Scramble konkurranse: 1. premie for lag Bente Hansen, Jean R

Campbell, Kari Henk og Anna Paulsen. Resultat: 39 slag. Gratulerer! 3 boogies,
resten par!
Premier ble delt ut for damedager juli – september.
Pokalene for hele årets sesong ble delt ut til stor applaus:
Junipokalen: Adeleide Lima, Fair Lady Pokalen: Inger Nedre-Flo, Berliot
Skaugens Skål: Kirsten Helen Bogen, Orders of Merit: Solveig Moen, Eclectic:
Randi Løken
Avslutning
Det var munter stemning blant medlemmene, man berømmet den gode maten
(erter-kjøtt-flesk), og man så seg fornøyd med årets sesong samt uttrykte ønske
om en god sesong i 2019. Vi kom sent i gang, første spilledag var 6, juni, etter
det ingen avlysninger.
Lise takker for 3 lærerike år som sekretær og for godt samarbeid med komiteen
og med Kristin Carlsen som alltid stiller opp og hjelper undertegnede eller
andre i komiteen, tusen takk, Kristin!

26.09.18
Lise Fogstad
referent

