Årets gang formandsberetning 2018

Rågeleje d 16/9 2018

Så er endnu en sæson overstået på bedste vis!
Æblerne modnes – aftnerne bliver korte og mørke – og Dameklubben går i vinterhi.
Vi har haft en fantastisk sæson! Solskin og varme, nogle tirsdage måtte vi afkorte spillet til 9 huller , fordi
det var for varmt! Og banen lignede en afrikansk slette – boldene trillede så langt som aldrig før – og
handicappene raslede ned! nu er det blevet hverdag igen og der skal kæmpes noget mere!
For at gøre vores Dameklub endnu bedre , har vi sendt et spørgeskema ud til medlemmerne
Anette fortæller om resultaterne under evt.
Vi er i år 87 medlemmer og der er et flot fremmøde til tirsdagsmatcherne – ca 40 hver gang ! Super godt!
Vi har afviklet 26 turneringer( grundlovsdag faldt på en tirsdag) dels på Ferle og dels på fremmede baner!
Der er også i år kæmpet om æren af at blive årets Lady i a + b rækken , og årets Birdie dronning er også
fundet!
Anette uddeler præmier under evt.
Sæsonen startede d 3/4 i snestorm og derfor ingen spil, men vi var 25 damer der mødtes og sagde goddag
over et glas!
d. 15/5 kom Karsten Kold og informerede på formidabel vis damerne om golfregler – og besvarede vores
spørgsmål for Gud ved Hvilken gang- om dropregler , straffeslag osv. Det bliver fremover en anden
Karsten, der informerer- så tak Karsten Kold!
d.29 maj skulle vi have været på Bustur til Skjoldenæsholm- men vi aflyste pga for få tilmeldte!
d. 26/6 var vi til årets vigtigste match i Dyrehaven – vi var 11 hold – og Kbh vandt – men det var tætte
kampe, der blev afgjort på de sidste huller!til næste år får de Bøllebank her!
d. 8/7 afviklede vi Pink/blue cup i den store klub igen i år med stor succes 75 deltagere trods Em i fodbold!
dameklubbens bidrag blev 26.276 kr. flot resultat tak for bidrag og tak til alle vores sponsorer!
d. 24/7 havde vi besøg af Hørsholms Dameklubber- der kom 24 udefra og vi var 60 damer der havde en
skøn dag( men varm)med holdspil og efterfølgende tapas på terrassen
d 14/ 8 afholdt vi historiens mindste Åben Damedag –vi aflyste pga for få tilmeldte- men vi prøver igen til
næste år d. første tirsdag i august!
d. 28/8 holdt vi vores 47. Fødselsdag m. 9 hullers flagspil og slagspil m efterfølgende kaffe og kringle vi var
51 i skønt vejr!
Og så var vi 21 damer på Nivå`s bane d 4/9 – fantastisk dag i det smukkeste vejr –og m gunstart og frokost
og en genstand for 295! Uhørt billigt og smadder godt !
Vickie har været på visit m sine lækre produkter ”Hobnob ”– og sponserede fede præmier !og hun havde
en en veninde med med lækre hudplejeting -dem ser vi igen i 2019

En særlig tak skal Vibeke have for at passe vores meget flotte hjemmeside- den bedste webmaster
tak til alle der har givet en hånd med – passet starterhus, taget billeder -sponseret præmier! og til alle
medlemmerne for den gode stemning og det gode venskab!
Til sidste en stooor tak til bestyrelsen for veludført arbejde - de fortjener en stor hånd!
hanne

