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Årsberetning 2021

På trods af Corona’en kunne vi begynde sæsonen 6. april – dog uden middag, men med udlevering af en lille goodie bag.
Som kompensation for den anderledes start på sæsonen bød vi den 27. april på et lille glas efter spil.
Som noget nyt, fik 18-huls spillerne nu mulighed for at indtaste sine scores på mobilen. Dagen før modtager spillerne en
mail/SMS med linket til scoreindtastning. Al begyndelse er jo svær, men det varede ikke længe, før pigerne ved fælles
hjælp blev fortrolige hermed. Dog skulle de almindelige scorekort også afleveres – til sammenligning.
Den 8. juni blev golfklubben rosa. Her blev den årlige Pink Cup turnering afviklet. Der deltog 77 piger, og der blev i alt
samlet kr. 18.560 ind til brystkræftbekæmpelsen. Tak til alle for jeres opbakning og specielt til Vivi, som donerede 2.500
kr. En særlig tak til min bestyrelse - uden jeres uvurderlige indsats, ingen Pink Cup!
Den 29. juni havde vi en ”midtvejs-sammenkomst” med et lille glas og udlevering af præmier frem til den 22. juni.
Vi måtte desværre også i år undvære den årlige busudflugt. I stedet arrangerede Dameklubben den 16. juni en kør-selvtur til Køge og Den Grønne Dameklub en kør-selv-tur til Fredensborg Golfklub den 6. juli. Vi havde håbet på stor
opbakning, men desværre deltog kun 28 piger.
Den 24. august kunne vi afholde vores første middag med deltagelse af 44 piger. Forinden havde vi spillet en stableford
med holdturnering.
Den traditionelle KiK turnering fandt sted den 6. september og vi blev næstsidst, men vandt over Dameklubben
Den 21. september afholdtes Kønnenes Kamp – dette år arrangeret af de to herreklubber. Herrerne vandt en spinkel
sejr.
Vores økonomi er sund og god, derfor foreslår vi et uændret kontingent på kr. 350 for sæson 2022.
Ved sæsonens slutning er vi 91 medlemmer.
Bestyrelsen takker alle medlemmer for en dejlig sæson og ønsker på gensyn til april 2022.
Pbv.
Ulla Sonne-Holm
Formand

Den 22. september 2021

