Rågeleje d. 24/9 2020
Året , der gik
Formandens Beretning.
Så gik der endnu en sæson, en sæson der var så anderledes! I Marts blev vi lagt i benlås af Corona – covid 19 blev det
nye ord , vi skulle komme til høre og læse om alle vegne.
Vi er 81 medlemmer, lidt færre end sidste år nok pga. Corona , men vi har fået 17 nye med damer i Klubben.
Vi har spillet 16 turneringer,dels individuelle ,dels hold- og i gennemsnit har vi været 46 spillere !
Flot fremmøde, de Damer!!
i hinandens selskab!

Vi har en lille næsten fast stab, der spiller 9 huller, et godt sublement – og de hygger sig

Vejrmæssigt startede vi med mange stormfulde runder, men vi er sluppet helt for regn , og den sidste tid har det
været fantastisk golfvejr.
Vi har , som altid , spillet om at blive ”Årets Lady ” i a og b rækken , samt ”Årets Birdiedronning”- resultatet afsløres
senere!
Starten på sæsonen var meget anderledes: Corona situationen gjorde det umuligt, at gøre ” som vi plejer”! Vi
spillede derfor en masse hyggelige træningsrunder – holdt afstand og sprittede af - og gik hver til sit bagefter!
Og holdt humøret oppe , og svinget ved lige!!
Men endelig, i Juni, måtte vi være 50 , og vi havde den første egentlige turnering med frokost og et glas!
Vi havde også bestilt et band, men de kunne ikke….
Den årlige dyst mod København blev aflyst, Åben Damedag blev aflyst , og udeturneringen i Nivå blev aflyst!
Men vi havde en dejlig dag med Hørsholms Dameklubber d. 1/9 , og Mettes Ølkage, værtinde gaven, blev
berømmet!
Bestyrelsen har afholdt 6 møder . Vi har justeret programmet , diskuteret muligheder og konstateret , at 2020 er
blevet et godt år , selvom vores forbrug er steget pga. forhøjede priser , dels til præmier og i restauranten.
Tak til alle , der har hjulpet – som startere , med at tage billeder, med sponsorater - og alt muligt andet!
Til Sekretariatet , GreenKeeperne , og til Winnie.
En særlig tak til Vibeke for det store arbejde med vores fantastiske Hjemmeside .
Og til bestyrelsen for godt og konstruktivt arbejde, godt fodarbejde er et must!
De fortjener en stor hånd!
Tak Hanne

