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Årsberetning 2015

Ved sæsonslut havde 117 piger tilmeldt sig den Grønne Dameklub, heraf 27 nye medlemmer. Det er en
meget glædelig udvikling.
I løbet af vinteren blev der lavet en ny hjemmeside med et tilmeldingsmodul, som mange medlemmer
havde sukket efter. Det fungerer fint. Glædeligt ville det også være, hvis alle medlemmer ville holde sig
ajour med de øvrige oplysninger, som hjemmesiden indeholder. Bl.a. bliver der hver weekend forud for spil
om tirsdagen på forsiden under ”Nyheder” anført, hvilke sløjfer og spilleform - med forklaring - der spilles,
samt andre informationer til nytte for medlemmerne. Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne til næste
sæson bliver mere fortrolige med hjemmesidens indhold.
Sæsonen blev ”drivet” i gang den 7. april med en Texas Scramble på hhv. 9 og 18 huller med et rekord antal
spillere: 63!
Så var vi i gang, og der blev spillet flittigt hver tirsdag på trods af det noget omskiftelige ”sommer”vejr, som
ret uheldigt hyppigt faldt på en tirsdag.
Den 5. maj spillede 23 piger på Gilleleje efterfulgt af en hyggelig frokost.
Den 12. maj kunne vi fejre Den Grønne Dameklubs 20 års jubilæum. Vi spillede en flagturnering med 75
deltagere og 69 deltagere i middagen. Det var en helt forrygende dag, som blev en festlig fejring af De
Grønnes første 20 år.
Den 16. juni drog 33 piger med bus til Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup. En meget smuk og velholdt
parkbane. Koldt var det, men spillet blev kronet af en meget lækker frokost og flotte præmier, atter
sponsoreret af Vivi. Stor tak!
Vores årlige turnering med farvet bold blev afviklet den 14. juli med efterfølgende middag. Vi frygtede, at vi
med den sparsomme tilmelding måtte aflyse middagen, men endte alligevel med at blive 33.
Den 11. august blev den årlige – og efterhånden traditionelle - Pink Cup, arrangeret af Den Grønne
Dameklub, afviklet. Vejrudsigten var bestemt ikke lovende med regn og torden fra morgenstunden, men
ved 11.30 tiden klarede det op, og vi fik en herlig sommerdag med deltagelse af 100 piger (heraf 18 udefra
og 50 fra DGD) – rekord! Præmieoverrækkelse og tapasanretningen kunne indtages på terrassen. Der blev
samlet ca. 19.000 kr. ind til Brystkræften. Vivi bidrog med 10% af dagens omsætning. Tak til alle for jeres
opbakning.
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Den 25. august var det Den Grønne Dameklubs tur til at arrangere den årlige dyst med Dameklubben. Vi
spillede en fourball bestball, som egner sig fint til vores lille venskabsturnering. Igen var vejrudsigten dyster,
men vi fik en dejlig tør dag (de metereologer bør snart på efteruddannelse….). Som det altid er med denne
turnering, er der flest deltagere fra den klub, som er arrangør, og på hvis ugedag den afholdes. Derfor
måtte flere af spillerne, som er medlem af begge dameklubber, overføres til Dameklubben. Men det tog
pigerne med højt humør. DK vandt 8 og DGD 5 turneringer. 1 hold bestod kun af piger fra DGD.
Den traditionelle KiK turnering fandt sted den 26. august. Vi fik en 3. plads, lige efter Dameklubben. Så vort
mål næste år er helt klart at klatre længere op ad stigen.
Den 15. september blev den sidste udebaneturnering afviklet på Kokkedal. 17 piger deltog. Vi var
begunstiget af det smukkeste septembervejr, som senere på dagen udviklede sig til voldsomt tordenvejr.
Årets golfspiller 2014 blev Noi Hansen efter en flot sæson.
Vi har en god og sund økonomi, derfor foreslår vi et uændret kontingent på kr. 350 for sæson 2016.
Bestyrelsen takker alle medlemmer for stor opbakning til vores arrangementer og en dejlig sæson 2015 og
ønsker på gensyn til april 2016.
Pbv.
Ulla Sonne-Holm
Formand

