GENERALFORSAMLING d. 24/9 2019Årsberetning
Så gik der endnu et år – sæsonen er slut og vi skruer ned for blusset og giver Dameklubben
fri et halvt års tid , men husker at tænde igen til Julefrokosten i November!
Denne sæson har været præget af ustadigt vejr , mange tirsdage med vind og vand.
Det har sat sin begrænsning på antallet af spillere, men når solen har skinnet har
fremmødet været stort.
Sådan er golf under vores himmelstrøg!
Vi er i år 87 medlemmer, og vi har afviklet 26 turneringer – her i Ferle og ude på andre
baner.
Vi startede sæson med at dele præmier ud 1 gang om måneden
(generalforsamlingsbeslutning) , men efter en forsøgsperiode på 3 måneder, gik vi tilbage til
ugentlige præmier – og det holder vi fast ved
Som tidligere år har vi kæmpet om at blive årets A og B Lady –! Og Birdie dronningen er
også fundet.
Præmier uddeles under evt!
Sæsonstart 2/4 , 31 spillere i stormende kuling , og dameklubben bød på et glas
d.30/4 havde vi Karsten Duus til at forklare os om de nye Golfregler, det var lidt af en
mundfuld, tak til Karsten.
d.28/5 var vi 33 damer på bustur til Værebro golfklub. Det var , som det plejer, koldt og
blæsende på en svær bane – og vi fik de dårligste informationer om hulforløbet og for
forvildede rundt! så vi kommer ikke igen!
Men ellers havde vi, som det skal være, en hyggelig dag, og en fornøjelig bustur m Su`s
skønne tebirkes til morgenkaffen - og et lille glas på hjemturen. Vi gør det igen næste år!
D2/7 var København på besøg hos os . vi var 52 spillere (2 rene Gilleleje hold) og vi havde
lovet at vinde på hjemmebane! Det løfte holdt vi – vi vandt 6-4 og pokalen er igen på rette
hænder!
d.25/7 var vi på besøg i Hørsholm , vi var sølle 14 deltagere fra Gilleleje, så formændene
talte om at flytte matchen, så den ikke ligger lige midt i ferien!
d. 6/8 havde vi åben Damedag – flot dag m. 80 deltagere, deraf 26 fra andre klubber

Rikke fra Grevernes Golfshop lavede en POP UP butik i pejsestuen – stor succes – og hun
var ligeledes sponsor –vi takker i øvrigt alle vores sponsorer for flotte præmier!
d. 25/8 var Dameklubben værter for Pink/Blue turneringen til fordel for Kræftens
Bekæmpelse specielt Brystkræft! Vi var 78 deltagere og der var flest herrer !
tak til Tommy for Pink/ Blue flag i dagens anledning!
en super dag i bragende solskin og 30 gr.
Vi samlede 24.968 kr ind til Støt Brysterne
Tak endnu engang til alle vores sponsorer! Uden dem kunne vi ikke lave disse turneringer!

D 27 /8 afholdt vi Fødselsdags turnering i solskin og magsvejr!
vi var 53 der havde en herlig dag – alle vinderne var ovre på hul 10 !-godt spillet – vi spiste
en god salat til frokost.

d. 10/9 var den rigtige virkelighed tilbage! Styrtregn!! Vi var 27 damer , der havde glædet
sig til at spille i Hornbæk – men banen stod under vand , så vi måtte aflyse !
ærgerligt , vi prøver igen i 2020

Til slut vil jeg sige tak til alle der har hjulpet hen over året – som startere , med sponsorater
, som fotografer . I stiller op med smil og glæde i hverdagen ,uden jer går det ikke .
En særlig tak til Vibeke, Webmaster på vores meget flotte hjemmeside!

Og tak for godt udført arbejde til bestyrelsen, solidt fodarbejde fremmer succes!
De fortjener en stor hånd!
Tak Hanne

