
 
 
 
 
 

Tirsdagsdamerne 2021 
 
Formandens beretning til generalforsamlingen d. 5/10 2021 

Golfsæsonen 2021 har – i modsætning til sidste år – været en stille og rolig en af slagsen. 
Coronaen spøgte stadig lidt i starten. Sidste sæsons generalforsamling måtte udskydes til d. 
1/6 grundet forsamlingsforbud, og vi skulle have gyldigt coronapas for at kunne spise i 
restauranten. Heldigvis kunne vi i år få lov at spille golf fra starten, dog med særlig 
opmærksomhed omkring morgenlodtrækningen, at ikke for mange stimlede sammen 
indendørs.  
 
I år startede vi sæsonen med 68 tirsdagsdamemedlemmer og er sluttet med 69 medlemmer 
på listen. Det svarer til 38% af klubbens damespillere. Det synes jeg sådan set er meget 
godt. Det er dejligt, at der hvert år kommer nye spillere til, for gennemsnitsalderen for en 
TD-spiller er 67,7 år. Jeg kan i øvrigt tilføje, at den yngste Tirsdagsdame er 55 år og den 
ældste 80.  Det er fortsat en udfordring at tiltrække erhvervsaktive damer. Vi har igen i år 
haft enkelte Late Night spillere, men det er sårbart for dem, at de er få og afhængig af 
hinanden. Et afbud kan betyde, at så kan man ikke komme ud at spille den dag. Ordningen 
bør nok gentænkes, så flere spillere kan tilbyde at spille på et tidspunkt uden for vores 
blokeringer. 
 
Alt i alt har vi haft en rigtig god sæson. Vejret har været, som vejret nu engang er. Det har vi 
ingen indflydelse på – så vi nyder de gode dage, som der igen i år har været mange af. Især 
september måneds sensommerdage har været vidunderlige.  
 
Formiddagstider og lodtrækning har kørt upåklageligt – så vidt jeg ved – jeg ved dog, at 
hovedbestyrelsen stadig arbejder med at finde en god måde at lave booking på, så andre 
spillere kan komme til, hvis vi ikke udnytter alle de reserverede banetider. 
Eftermiddagsbookningerne fungerer. Jeg kan kun ærgre mig lidt over, at vi ikke altid får 
dem fyldt ud, så vi får herrebolde blandet ind i turneringen. 
 
Vi har med interesse fulgt det nye WHS-handicapsystem, og hvad det ville betyde for 
udviklingen af vores handicap. Jeg har lavet en lille statistik på, hvad forskellen har været 
fra 1. spillegang til sidste spillegang. Nogle er gået meget op, andre noget ned. Samlet set 
kan jeg konstatere, at de fleste spillere har nogenlunde det samme handicap ved årets 
begyndelse og slutning. Gennemsnitligt er der en stigning på knap 1 procentpoint fra 
forårsstart til sidste spilledag. Det betyder jo ikke, at der ikke har været større udsving 
undervejs. Det er blevet mere uigennemskueligt, hvad en god henholdsvis elendig runde 



 
 
 
 
 
gør ved handicappet. Samtidig er der en retfærdighed i, at man ikke mister en masse slag, 
bare fordi, man har spillet godt. Når vi har vænnet os til systemet, oplever vi forhåbentlig 
en tilfredshed ved altid at have et handicap, der spejler vores aktuelle spil. Senere i dag skal 
vi så drøfte, om vi skal ændre vedtægterne og hæve vores handicapgrænse. 
 
TD-touren gik i år til Køge. Der var hurtigt ’fully booked’. Det var, har jeg hørt, en fin tur. 
Hanne Daugaard vandt A-rækken med 38 point, og Karin Dahl brændte totalt banen af og 
vandt B-rækken med 44 point. Der er TD-tour igen til næste år, og forhåbentligt bliver det 
med overnatning og spil på to baner. 
 
I denne sæson var der så igen mulighed for at deltage i hulspilsturneringen. 19 damer 
stillede op og første og 2 runde blev afviklet i fin stil. Desværre kneb det især i ’taber’-puljen 
at få afviklet kvart og semifinaler. Både A- og B-rækken er dog blevet færdigspillet, og 
senere i dag vil vi afsløre vinderne. 
 
Nu siger jeg det sidste om Corona i denne beretning, for Corona var også skyld i, at vi måtte 
skubbe Tove Geertz-matchen en uge, for det var først d. 8/6, at vi kunne samles op til 100 
mennesker indendørs. Det var en rigtig dejlig match. Super godt vejr – god stemning og 
glæde over endelig at kunne gøre, som vi plejer. Endnu engang tillykke til Sus Thorslund, 
som vandt pokalen med 40 point og i et tæt opløb på bag-ni. 
 
Og apropos Tove Geertz-pokalen, hvor der næsten ikke er plads til flere navne. I bestyrelsen 
har vi drøftet mange muligheder for en løsning. Lige nu går vores overvejelser på at sætte 
den lille fine sølvskål i pokalskabet sammen med en træklods i noget smukt mørkt træ, hvor 
der kan sættes sølvplaketter på med navne på vinderne. Formand Bjarne pusler med 
trædrejeri på hobbybasis og har tilbudt at lave et forslag.  
 
Igen i år har Tirsdagsdamespillere stillet op i regionsgolf og klubmesterskaber. Vi kan 
desværre ikke prale af så mange vindere i år, men vi har været der og ydet det bedste, vi 
kunne. Klubbens turneringsudvalg efterlyser hvert år damespillere til klubmesterskaberne. 
Da især klubbens damespillere har en gennemsnitsalder, som er noget gråhåret, skal 
udvalget måske se lidt på turneringskonditionerne, hvis de vil have flere med – især i c-
rækken. Bortset fra det kan det anbefales at deltage. Det er sjovt at konkurrere med og 
vinde over herrespillere. 
 
Og til sidst til mine bestyrelseskolleger – Det har været en kort bestyrelsessæson, vi har haft 
sammen i år. Tine og Marianne M. blev efter generalforsamlingen i juni kastet ud i 



 
 
 
 
 
bestyrelsesarbejdet. I skulle på kort tid sætte jer ind i opgaver og arbejdsgange og tage 
jeres del af bestyrelsesarbejdet. Det har I taget i stiv arm og gjort fremragende.  Tak til jer 
for jeres måde at komme ind i bestyrelsesarbejdet på.  
Og til de to ’garvede’ bestyrelsesmedlemmer Marianne P og Janne – Det er og har været en 
fornøjelse at arbejde sammen med jer. I har haft styr på hver jeres område, så både 
økonomi og turneringsafvikling har kørt upåklageligt. Tak til jer for fremragende arbejde. 
Jeg har sagt det før, men det kan ikke siges for tit. En god bestyrelse gør det nemmere at 
være formand. Tak til jer alle. 
  
Ved en tilfældighed kom jeg i bestyrelsen. Jeg sad tilfældigvis ved siden af Mariane 
Thomassen til den generalforsamling. Hun sad i bestyrelsen, og da der skulle vælges 
suppleant, var der ingen der meldte sig. Mariane sagde: ”Var det ikke noget for dig, Alice? 
Vi holder kun møder 4 gange om året.” Jeg kom til at sige ja og har nu hængt der i 6 år og 
falder dermed for åremålskriteriet. 4 af årene har jeg været formand, og det har været en 
god oplevelse. Det skyldes i høj grad de dejlige kvinder, som jeg gennem årene har siddet i 
bestyrelse sammen med. Vi har drøftet og debatteret, sludret og sladret, brainstormet og 
udviklet, grinet og hygget, planlagt og afviklet sæson efter sæson. Det har været en 
fantastisk måde at lære Tirsdagsdamerne og TD-dna’et at kende på.  
Og ikke mindst skyldes det alle jer Tirsdagsdamer, som har taget godt imod alle vores skøre 
påfund og fundet sig i min måde at styre tropperne på.  
Tak til jer alle! 
 
Det var så min sidste beretning som formand for Tirsdagsdamerne.  
 
Tak for ordet. 
 
Alice Knutzon 
 
 
 


