
2016  -formandens beretning. 

Siden vi sidst havde generalforsamling , har vi mistet et medlem! Jytte tabte sin kamp mod canser! 

Vi vil alle sammen rejse os, og sende en tanke til dem vi savner!  Tak 

 

Så er det tid  igen! Blommerne er syltede  - og æblerne er snart modne! –men temperaturen siger nærmest sommer! 

Alligevel har vi haft afslutningsturnering i-dag! sæsonen er slut 

Vejret har været meget blandet , overvejende udmærket golfvejr. Vi er et sted mellem 28 og 40 på normale 

spilledage – og rigtig mange til vores specielle arrangementer! Det er dejligt med opbakning. Tak for det 

Vi er 85 medlemmer – vi har spillet 25 gange, forskellige formater- hold og individuelle,  god golf –nogen gange rigtig 

fine resultater, det ses på handicaps´ne. Hyggelige torsdage med søde damer! 

Vi har –også i år – spillet om at blive Årets Lady i a og b rækken-og om at blive BirdieDronning! Vi offentliggør 

vinderne under evt. 

Vi indledte sæsonen d7april med 28 spillere,blæst og råkoldt -1 glas at varme sig på  

d. 7maj afholdt vi Pink Cup i den store klubs regi , for at få så mange spillere –og dermed så mange penge som 

muligt! vi havde 73 deltager , fantastisk stemning med lyseblå og pink garderober, masser af præmier –vi  sendte et 

pænt beløb til Støt Brysterne! 

D12 maj var Karsten Kold her og lærte os om de vanskelige golfregler! En fin dag –mange spørgsmål 

D 16 juni skulle vi have været til sorø med bus,men vi afblæste pga dårligt vejr!  Vi gør det i 17 

Så kommer vi til den famøse match mod København d 28 juni-endnu engang måtte vi se os slået af Kbh`S elitehold!! 

Ærgerligt  men det er ingen skam at tabe til nogen der er bedre! 

d. 24/7   Vi havde den store fornøjelse at have vores nye venner fra Hørsholm Senior-damer på besøg .vi spillede 

holdspil , var 59 damer , deraf 17 fra Hørsholm-vi måtte a med hele 3 andenpræmier! Dyrt 

d.4 august var der Åben Damedag –vi var 70 spillere deraf 22 udefra : skønt vejr , fin fin stemning,gode præmier alle 

sagde de gerne kom igen! 

Og så havde vi 45 års fødselsdag! 56 spillede scramble. Pragtfuldt vejr- masser af blomster i hatte – på tøjet –på 

baggen .Dejlig frokost –og et brag af en festtale .tak anette Herlig dag 

De traditionelle 3 frokoster som dameklubben; dvs os alle sammen , er vært for er alle velbesøgte,hyggeligt at spise 

sammen og få sludret igennem! ikke fordi det kniber med snakketøjet til daglig!! 

En fin tradition –vi gør det igen næste år! 

Vi har haft besøg af jette ,der solgte magneter – og aloe vera med skønhedsprodukter  

 Næste år spørger vi vicki med de skønne trøjer igen!! 

Så er der kun tilbage at sige tak til alle der har hjulpet med praktiske ting , og specielt tak til bestyrelsen for godt 

samarbejde. Jeg vil også gerne takke alle vores sponsorer fordi de er der for os!!  

Og til sidst giver jeg ordet tilbage til dirigenten!! 

 



 

 

 

 

 


