
Årsberetning 2019 for onsdagsdamerne i Odense Golfklub ved Lea Bolander 
Krengel. 
 
Komiteens sammensætning i sæson 2019.  
Komiteen bestod af Marijke Myhring, Charlotte Larsen, Lea Bolander Krengel, Helle Kaa 
Krogsgaard og Lisbeth Ilsøe.   
Det har været et mere flydende år, dvs. at mange ting er blevet gjort som det plejer, dog med nye 
hoveder. Vi har igen forsøgt, at ligge så meget arbejde som muligt i starten af året, således at vi 
har, kunne holde mere ”fri” i løbet af sæsonen. Vi har i alt mødes 3 gange siden oktober sidste år.  
 
Sæson 2019  
Der blev ikke brugt så lang tid på turneringsplanen, da det er meget som vi plejer. Vi har mere 
langt noget arbejde i sponsorer og ellers tilpasset os, så der var plads til det hele. Så startede vi 
d. 3. april i år.  
 
D. 15. maj tog vi imod Odense Eventyr og spillede en fin match på hjemmebane – OGK vandt 
knebet.   
 
Der har i år været et faldende antal damer på banen. Sidste år har der været 85 unikke damer på 
banen – i år ”kun” 75 damer. Vi er rigtig glade for dem, som er her.    
 
Der har været 6 sponsorturneringer.  
 
Mange tak til sponsorerne – det er noget vi sætter meget stor pris på, og fantastisk at vi kan få 
så god opbakning igen i år. 
Som ny sponsor havde vi Habitus & Allestedlund. 
Eksisterende sponsorer var Heiko Stumbeck, Kaffe og The Huset, Tryde André, ProGolf, 
Nielsen’s. 
Endvidere har vi fået præmier fra Arbejdernes Landsbank, Danica, Susi’s fødselsdag og Birthe 
Milwertz. 
 
Jeg vil gerne slå et slag for vores facebook gruppe som hedder ”odense golfklub onsdagsdamer” 
og alle er velkommen til at bruge den. Her kan der ligges billeder og alt muligt andet ind. Vi er 
glade for at se at nogle bruger den, men den kan bruges meget mere J 
 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
Tusind tak for et godt år og tak til mine andre medkomitedamer – det har været lærerigt, hyggeligt, 
men til tider også vældig hårdt.  
 
Jeg har været duper glad for mine år som komiteémedlem og formand. Det har budget på både op 
og ned ture. Alle mine medkomiteédamer har været super gode til at både hjælpe og skubbe, når 
behovet var for det.  
 
Jeg glæder mig nu over at give staffen videre og blive en ”almindelig” onsdagsdame golfer.  
 


