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Årsberetning 2018

Sikken en sæson, vi har haft, hvor vi tit måtte have paraplyerne op – ikke pga. regnen - men pga. varmen ……
Ved sæsonslut havde 110 piger tilmeldt sig den Grønne Dameklub, dvs. en bruttotilgang på 8 ift. 2017.
Sæsonen gik i gang den 3. april med en Texas Scramble holdturnering på hhv. 9 og 18 huller med 56 spillere og 57
deltog i åbningsmiddagen. En flot deltagelse så tidligt på sæsonen.
Sammen med Dameklubben arrangerede vi 2 kør-selv ture og en udflugt:




Den 29. maj blev den årlige udflugt med bus gennemført. Denne gang til Mölle, Sverige. 50 piger havde en
dejlig - meget varm - dag på den flotte og svære bane. Stor tak til Vivi, som sponsorerede præmierne.
Den 20. juni var der kør-selv-tur til Hornbæk. Desværre kun med deltagelse af 12 piger.
Den 4. september spillede 17 piger i dejligt sensommervejr i Greve efterfulgt af en hyggelig frokost.

Den 26. juni havde vi vores midtvejs arrangement og spillede stableford med farvede bolde. Flere havde efterspurgt
et indlæg under middagen, så det efterkom vi med et spændende foredrag om akupunktur. Der var 38 deltagere i
middagen.
Den 8. august blev den årlige Pink Cup turnering afviklet på en af sommerens varmeste dage og i år med flot
opbakning. Der deltog 90 piger. Der blev i alt samlet ca. 17.000 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 21. august. Vi stillede med et stærkt hold, mente vi, og alligevel blev vi
nr. næstsidst. Men sådan er golf - 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, som forhåbentlig mange går ind og checker.
På grund af den i 2018 vedtagne persondatalov blev vores medlemsliste på hjemmesiden slettet og i stedet udsendt
til alle medlemmerne.
Vores økonomi er sund og god, derfor foreslår vi et uændret kontingent på kr. 350 for sæson 2019.
Bestyrelsen takker alle medlemmer for stor opbakning til vores arrangementer og en dejlig sæson 2018 og ønsker på
gensyn til april 2019.
Pbv.
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