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Årsberetning 2019

22 friske piger startede sæsonen den 15. januar med en morgenvandring rundt om Birkerød sø afsluttende
med frokost.
På opfordring arrangerede vi i løbet af vinteren 2 gange simgolf, henholdsvis 5. februar med 12 deltagere og 5.
marts med 17 deltagere. Bestyrelsen vil lave et lignende arrangement i 2019/20.
Ved sæsonslut havde 96 piger tilmeldt sig den Grønne Dameklub, dvs. en bruttotilbagegang på 14 ift. 2018.
Selve golfsæsonen gik ”først” rigtig i gang den 10. april pga. vinterregler indtil lige netop den dag. Det var ret
så nervepirrende. Vi spillede 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 i år 2 busudflugter (vi besluttede med Dameklubben at sløjfe de to
kør-selv-ture pga. ringe tilslutning):
•
•

Den 22. maj tog vi til Skyrup, Sverige. 32 piger havde en dejlig – og meget varm - dag på den meget
smukt beliggende bane. Stor tak til Vivi, som sponsorerede præmierne.
Den 10. september skulle vi have spillet på Møn (37 deltagere), men pga. det dårlige vejr, besluttede vi
at udskyde turen til den 17. september, hvor deltagerantallet desværre dalede noget (26). Både
busselskabet og Møns Golfklub var yderst velvillige og ændrede vores udflugt uden problemer. Vejret
var godt, men meget blæsende og sluttede til sidst med en haglbyge. Og godt gennemblæst afsluttede
vi med en lækker buffet. Flere fik sig en god lur i bussen hjem.

Dameklubbens og Den Grønne Dameklubs bestyrelse vil i løbet af vinteren overveje, om udflugterne – med
den ringe tilslutning – skal bibeholdes eller arrangeres anderledes.
Den 25. juni havde vi vores midtvejs arrangement og spillede stableford med farvede bolde. Der var 38
deltagere i middagen.
Den 6. august blev den årlige Pink Cup turnering afviklet. Der deltog 71 piger, hvilket er noget mindre end året
før. Der blev i alt samlet ca. 14.000 kr. ind til brystkræften. Tak til alle for jeres opbakning og specielt til Vivi,
som donerede 1.500 kr., og min bestyrelse, som år efter år pakker præmier ind, puster balloner op, pynter etc.
I 2020 flyttes turneringen til juni måned.
Den traditionelle KiK turnering fandt sted den 22. august. De to herrehold overmandede os, så vi blev nr.
næstsidst, men foran Dameklubben – så der var da lidt trøst at hente der. Vi må nok erkende, at herrerne kan
stille med nogle meget stærke hold, så den reelle modstander er Dameklubben.
Vores hjemmeside, www.dengroennedameklub.dk bliver opdateret hver uge med ugens resultat og under
Nyheder, kommende uges spilleform og sløjfe, og jeg kan kun opfordre til at besøge den ugentligt (og så er
formandens indsats her ikke helt forgæves

).

Vores økonomi er sund og god, derfor foreslår vi et uændret kontingent på kr. 350 for sæson 2020
Bestyrelsen takker alle medlemmer for en dejlig sæson 2019 og ønsker på gensyn til april 2020.
Pbv.
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