
       Formandsberetning i Dameklubben 2019 

 
Grundlag for fornyelse: 

Under sidste generalforsamling blev bestyrelsen gjort grundigt opmærksom på, at flere funktioner 

”sejlede” og at medlemmerne – med god grund – forventede mere af os. 

 

Denne opsang skulle lige fordøjes, men blev hurtigt vendt til noget positivt, og har i den grad 

dannet grundlag for en opstramning af bestyrelsens rutiner samt et par nye tiltag.  

 

Tidligere var de ugentlige matcher en stor kilde til fejl og misforståelser, nu har vi én ansvarlig – 

Karen – som med Lisbeth som afløser – har lagt arbejdet i faste rammer.  

 

Dertil kommer vores nye tiltag: Formandens nyhedsbrev, som har til hensigt løbende at holde alle 

opdateret om månedens forskellige matcher,  nye medlemmer, og hvad der ellers kunne være af 

interesse. 

 

Årets gang: 

Sæsonen blev som altid åbnet med en scramble over 9 huller for at få gang i svinget og det sociale 

samvær.  

Desværre var vejrguderne ikke helt med os i starten, hvilket også har kunnet ses i antallet af 

deltagere til forårets matcher. 

 

I maj tog vi til Sverige på fælles bustur med De Grønne. Desværre kunne vi kun lokke 32 damer 

med. Til gengæld havde de alle en rigtig dejlig dag med fuld sol og hyggeligt samvær. 

 

Henover sommeren blev der spillet forskellige matchformer, som de fleste kaster sig ud i med gå-

på-mod og højt humør.  

 

Vi HAR dog noteret os, at der ikke skal lægges en foursome midt i sommerferien, da det kan være 

svært at danne hold, ligesom vi er blevet klogere m.h.t. andre småfejl ved turneringsprogrammet. 

 

Som en del af jer ved, har der i år været en del ”fnidder” omkring KIK’er og deres berettigelse til at 

deltage i KIK-matchen. Desværre har man fra Klubbens side været meget dårlige til at informere 

om de beslutninger, der førte til, at nogle pludselig mistede deres status som KIK og samtidig ikke 

kunne stille op til matchen. Derudover valgte andre at boycotte matchen i solidaritet – og det 

endte således med, at kun fire KIK’er deltog.  

 

Idéen med at udfordre hinanden – de forskellige ”spille-fællesskaber” imellem - faldt hermed helt 

til jorden, og man har efterfølgende fra Klubbens side besluttet at holde sig ude af dette 



arrangement fremover, så KIK’erne selv står for matchen næste år – og dermed selv bestemmer, 

hvem der har lov at deltage! 

 

Vejret har i denne sæson været præget af megen regn, torden og blæst – og den 28. august måtte 

vi helt aflyse Kønnenes Kamp, da himmel og jord stod i et hele formiddagen.  

De, der var tilstede i klubhuset oplevede, hvilket kaos, der regerede i de timer, uvejret stod på. 

Nogle slog sig ned i slyngelstuen, andre stod omkring Keld for at se på mulighederne for at 

udskyde matchen, andre igen blev kaldt hjem, p.g.a. strømafbrydelser – og en del søgte ly i laden. 

Midt i alt dette valgte Old Boys at gøre kort proces og aflyse både match og middag.  

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i Dameklubben var skuffede over, at man ikke 

ønskede at mødes over en hyggelig middag om aftenen – med eller uden match – og at vi syntes, 

det var urimeligt over for Nicolai at aflyse så sent. 

 

Heldigvis har vi senere fået en løsning, så deltagerne har fået deres penge tilbage, men 

bestyrelsen vil ved planlægningen af næste års program tage op til overvejelse, om denne match 

skal bestå. 

 

Her på falderebet havde De Grønne arrangeret en bustur til Møn for begge dameklubber – men 

selv om det var et fantastisk godt tilbud, deltog heller ikke ret mange i denne tur. (22) Måske hang 

det også sammen med, at man måtte flytte turen p.g.a. virkelig dårligt vejr. 

 

Vi vil sammen med De Grønne tage idéen med fælles udflugter op til overvejelse næste år, og 

håber at finde en form, der tiltaler flere, da det giver både sammenhold og god stemning at 

komme på tur! 

 

Nye erfaringer – og tak! 

Vi har i denne sæson virkelig forsøgt at leve op til jeres forventninger – og vi hører da også mange 

positive tilkendegivelser, når vi støder på jer rundt omkring. 

 

Der er stadig mange erfaringer, vi kan gøre os – og beslutninger, som kunne have været truffet 

anderledes, men vi evaluerer hele tiden og finpudser detaljerne. 

 

Det har været en fornøjelse at føle den store opbakning fra min ”med-bestyrelse”, som hver især 

har bidraget inden for deres specielle ansvarsområde. 

 

Samtidig vil jeg takke for alle input fra medlemmer i løbet af året og den rigtig gode stemning, som 

man møder – både på banen og i klubhuset om onsdagen, når Dameklubben er i aktion! 

 

Birkerød, den 9. oktober 2019  Inger Thye 

    Formand 


