
 
 
 
 
 

Tirsdagsdamerne 2020 

Formandens beretning til generalforsamlingen 1/6 2021 

Sæson 2020 kan skrives ind i Tirsdagsdamernes historiebog som en af de 
mindeværdige af slagsen – ikke på grund af fantastisk vejr eller eminent golfspil, 
men fordi vi for første gang nogensinde ikke kunne få lov at spille golf, som vi 
plejede. Den udefrakommende pandemi Covid 19 satte hele Danmark i stå. I Holbæk 
Kommune blev golfbanen sidestillet med andre udendørs sportsanlæg og lukket 
ned. Vi måtte på udebane for at holde formen ved lige, indtil vi endelig – ja faktisk 
for et år siden – kunne indlede sæsonen med årets første TD-turneringsdag. 
 
Det har været en sæson, hvor bestyrelsen har været på arbejde. Ændrede regler om, 
at vi skulle booke tid i golfbox i blokeringstiderne om formiddagen, 
forsamlingsforbud og andre coronarestriktioner betød, at vi prøvede flere nye ting. 
Morgendamerne prøvede at spille uden lodtrækning. Nogle var glade for ikke at 
skulle vente på at kunne komme ud efter lodtrækningen – andre syntes, at det gav 
begrænsninger i det sociale fællesskab, når det ikke var tilfældigt, hvem man 
spillede med, og savnede den sociale værdi ved at være fysisk tilstede ved 
lodtrækningen. 
 
Vi afprøvede i en periode at lave elektronisk lodtrækning og altså faktisk lave en 
turnering hver spillegang. Dog med samme resultat som ovenfor og med betydelig 
øget arbejdsmængde hos de turneringsansvarlige. 
 
Vi førte eget scorekort af coronahensyn og indtastede i en længere periode selv 
scores. Det er I altså ret gode til. 
 
Efter et evalueringsmøde med klubmanager og klubformand vendte vi så tilbage til 
de gode gamle rutiner i 3. periode - til glæde for nogle og ærgrelse for andre. 
 
I 2020 afprøvede vi desuden, at spillere, som ikke kunne nå at spille i 
blokeringstiderne, kunne spille som Late Night-TD. Der var 3 spillere, der gjorde brug 
af det. Vi har fortsat ordningen i denne sæson og vil på næste generalforsamling 
evaluere, om det er noget, vi vil fortsætte med. 
 



 
 
 
 
 
Coronapandemien gjorde også, at vi måtte ændre årets TD-Tour til en endagstur til 
Hornbæk Golfklub. En smuk bane med mange træer og en del søer og åer. Vi måtte 
ikke fremstå som et større selskab, så vi fordelte præmier mod sædvane uden større 
applaus og ståhej. Conni Nøhr Korsholm og Birgit Søndergaard var de dygtige 
vindere. Tak til Lisbeth Blom Thygesen og Hanne Jaksland for arbejdet med at 
tilrettelægge og afvikle turneringen. 
På dagen afslørede vi så vores længe ventede TD-klubtrøjer. Farve og tryk matcher 
klubbens farver, og knap halvdelen af jer har købt TD-poloen. 
 
I 2020 kunne vi fejre Tove Geertz’ 100 års fødselsdag. Vi flyttede den traditionsrige 
Tove Geertz-match til 2. periodeafslutning, så vi på behørig vis kunne markere 
dagen.  På hul 13 var der en køletaske med små champagneflasker, så vi havde en 
mulighed for at skåle for Tove. Og inden middagen var der en tip en 13´ner-quiz om 
Tove Geertz. Det var en god og hyggelig dag. Tine Grodal brændte banen af og vandt 
pokalen med en score på 40 point. 
 
Periodeafslutningen blev også ramt af Corona. Der var indført forsamlingsforbud på 
50 personer, hvilket betød, at vi i bestyrelsen måtte tage det tunge valg at aflyse 
både afslutningsmiddag og generalforsamling. Heldigvis fandt vi på en god måde at 
afvikle årets sidste turnering på, og der var mange, der hyggede med at spise 
sammen, inden de sagde tak for i år.  

Sæson 2020 var vi 65 medlemmer hos TD. Det er lidt færre end året før, men 
acceptabelt. Vi får nye navne på listen af spillere hvert år, og hvert år er der spillere, 
som af forskellige årsager stopper eller holder pause fra TD-klubben. 
 
TD-damerne gør sig også bemærket i andre turneringer end tirsdagsturneringen. 
Gitte Feldschou kan kalde sig klubmester i damerækken, midage-rækken og i hulspil. 
Jytte Clemmensen ofrede sig endnu engang ved at stille op i hulspil mod Pernille 
Carlson, og så har flere af jer deltaget på regiongolf-holdene. Karin Dahl og Lissi 
Christoffersen blev danmarksmester i D-rækken – også en flot præstation. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Jeg vil gerne slutte min beretning med at sige tak til min bestyrelse for glimrende og 
forbilledligt samarbejde. Det har været en helt særlig sæson, hvor vi ikke bare har 
kunnet ’gøre som vi plejer’. Vi har skullet forholde os til Coronarestriktioner og deres 
indflydelse på vores arbejde med at afvikle Tirsdagsdame-turneringen. Vi har skullet 
tage stilling til, hvordan vi bedst kunne passe på hinanden. Vi har skullet være 
omstillingsparate og tage nye beslutninger, når restriktioner blev ændret. Vi har 
holdt bestyrelsesmøde på Teams og på Hannes værksted, fordi der kunne vi stå med 
2 meters afstand mellem os. 
I har taget det hele med godt humør og har været med til at finde muligheder og 
løsninger hele vejen igennem. Tak for jer! 
Nogle af jer har sidste arbejdsdag i bestyrelsen i dag, og jer vil jeg senere sige en 
særlig tak til. 
 
På næste generalforsamling vil jeg aflægge min sidste beretning. Så falder jeg for 6-
års-reglen i bestyrelsesarbejdet. Det betyder, der skal vælges en ny formand på 
generalforsamlingen, så I kan godt begynde at tale med hinanden om kandidater. 
 
Det var formandens beretning om sæson 2020. 
 
Tak! 
 
Alice Knutzon 
Formand for Tirsdagsdamerne    
 
 
 


