
 

Annie Pihl Strøm ønsker valg/genvalg til bestyrelsen: 
 

Selvom jeg pt. er i bestyrelsen, indvalgt i kraft af en ledig post som suppleant, vil jeg 

gerne benytte lejligheden til at præsentere mig selv, til de, der ikke i forvejen ved, 

hvem jeg er.  

Jeg startede mit golf-liv i 1992 i Kalø Golf Club. Ret hurtigt blev jeg der involveret i 

klubbens tirsdagsdamer og blev hurtigt medlem af deres damernes bestyrelse. Senere 

blev det i spidsen for den gruppe, som talte omkring 80 medlemmer (dengang)  

I 1995 blev jeg opfordret til at stille op til bestyrelsen og blev valgt ind.  

Jeg overtog straks begynderudvalget, hvilket på den tid var en stor mundfuld. I de første sæsoner havde vi flere 

hundrede begyndere, som havde valgt klubbens begynderprogram. Så vi leverede nok medlemmer til omegnens 

golfklubber i stort tal. En stor del af det var nok også i kraft af, at klubben havde og stadig har en fabelagtig 9 

hullers par 3 bane. Jeg overtog også på et tidspunkt redaktørstillingen til klubbladet, hvis der er nogen der stadig 

kan huske tiden, da de fandtes. Det var både tekst og opsætning til trykkeriet. 

Senere blev jeg også på opfordring involveret i en del turneringer i klubbens turneringsprogram samt i 

handicapudvalget og sluttelig ikke helt selvvalgt, som formand for klubben, hvilket jeg absolut ikke har intentioner 

om igen. 

Min tid i bestyrelsen strakte sig til 12 år, så i den forbindelse kender jeg en golfbestyrelses udfordringer. 

Der var så en, der trak min færden til Vivild, så derfor blev jeg medlem af Norddjurs Golfklub for nogle år siden. En 

kendt klub, hvor jeg i gennem årene har spillet meget som gæst. 

Jeg stillede så op til bestyrelsen her, da der var ekstraordinær generalforsamling her i foråret. Men det var en 

talknuser/regnskabskyndig, der var brug for, så jeg meldte klart ud, at det ikke var mig i den rolle, men stillede 

mig til rådighed som suppleant. Da der så i foråret var en del turbulens, blev suppleant-rollen udskiftet med en 

post i bestyrelsen. 

Jeg forsøgte at hjælpe til, så godt det var muligt, også i de måneder, hvor sekretariatet kun var bemandet med 

bestyrelsesmedlemmer. Derfor var det grundet arbejdspres her lidt svært at få gang i det kommunikationsudvalg, 

som vi i bestyrelsen havde sat os for at sætte i gang.  

Min vision her er at få lavet et nyhedsblad/brev, hvor der er både meddelelser, resultater af turneringer, 

input fra tirsdagsdamer, onsdagsherrer, veteraner, begyndere osv. Gerne krydret med billeder. Dette blad skal så 

på vores hjemmeside og/eller sendes på mail til medlemmerne.  

Derudover vil jeg gerne forsætte med turneringsudvalget, hvor jeg selv synes, jeg er kommet godt igennem 

den sidste halve sæson, hvor jeg har taget hånd om dette.  

Derudover er lysten til at blande sig sådan lidt rundt omkring der stadig, og nu synes jeg også at tiden hænger lidt 

mere sammen efter jeg er gået på efterløn.  

Derfor håber jeg, at I her ved årets generalforsamling vil vælge/genvælge mig ind i bestyrelsen, så jeg 

kan få en chance for at fortsætte det arbejde, som kun lige er begyndt men bestemt ikke fuldendt og 

få ført nogle af mine ideer ud til gavn for klubben. Samtidig synes jeg også at vi specielt på den 

feminine side i bestyrelsen har fået et godt samarbejde op at køre, som øger lysten til at fortsætte. 
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