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Årsberetning 2017

Ved sæsonslut havde 103 piger tilmeldt sig den Grønne Dameklub, dvs. en bruttoafgang på 12 ift. 2016.
Sæsonen bød fra start på nye udfordringer. På FG’s generalforsamling i marts 2017 blev det besluttet at teste 2
former for tidsbestilling: 18+9 og 3x9. På den kommende generalforsamling i 2018 skal så besluttes, om vi skal have
tidsbestilling og i givet fald hvilken type.
Sæsonen gik i gang den 4. april med en Texas Scramble holdturnering på hhv. 9 og 18 huller med 55 spillere og 50
deltog i åbningsmiddagen. En flot deltagelse så tidligt på sæsonen.
Så var vi i gang, og der blev spillet flittigt hver tirsdag på trods af, at den danske sommer viste sig fra sin noget kølige
og regnfulde side.
Som noget nyt indledte vi et tættere samarbejde med Dameklubben, som resulterede i 2 kør-selv ture og en udflugt:




Den 16. maj drog 24 piger til Dragsholm. Vejret var ikke just med dem, men de fik alligevel en god oplevelse.
Den 14. juni blev den årlige udflugt med bus gennemført. Denne gang til Woodlands, Sverige. 33 piger havde
en dejlig dag på den svære bane. Stor tak til Vivi, som sponsorerede præmierne.
Den 20. september spillede 24 piger i dejligt sensommervejr på Nivå Golfbane efterfulgt af en hyggelig
frokost.

Den 30. maj havde vi vores midtvejs arrangement med en holdturnering og bagefter deltog 37 piger i middagen. Et
flot antal midt i sommerferien.
Den 25. juli var det vores tur til at arrangere den årlige dyst mod Dameklubben. 60 piger havde tilmeldt sig, og vi
spillede en hyggelig fourball. Stemningen blandt de 33 piger om aftenen til middagen var høj, og maden – en meget
lækker smushi menu – vakte stor begejstring. DK vandt 5 matcher og DGD 3. Det var den 7. dame-venskabsturnering,
som næste år arrangeres af Dameklubben – og dermed afholdes på en onsdag.
Den 8. august blev den årlige Pink Cup turnering afviklet i dejligt sommervejr. I år dog med lidt mindre opbakning.
Der deltog 68 piger (heraf 8 udefra). Der blev i alt samlet ca. 24.000 kr. ind til brystkræften. Tak til alle for jeres
opbakning og specielt til Vivi, som donerede 2.000 kr.
Den traditionelle KiK turnering fandt sted den 28. august. Vi må med skam meddele, at vi blev nummer sjok. Så det
kan kun gå fremad.
Vores hjemmeside, www.dengroennedameklub.dk bliver opdateret hver uge med ugens resultat og under Nyheder,
kommende uges spilleform og sløjfe.
Vi har fået vores egen mailadresse: dengroennedameklub@gmail.com, som fremover vil blive benyttet som primær
mailadresse.
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Vores økonomi er sund og god, derfor foreslår vi et uændret kontingent på kr. 350 for sæson 2018.
Bestyrelsen takker alle medlemmer for stor opbakning til vores arrangementer og en dejlig sæson 2017 og ønsker på
gensyn til april 2018.
Pbv.
Ulla Sonne-Holm
Formand

