
Formands beretning 2021 
 

Årets gang: 

 

Bortset fra, at vi måtte vente med at mødes til fælles middag til juni måned, forløb foråret næsten 

normalt med forskellige spilleformer og hyggeligt samvær på banen. 

 

I april besøgte vi Køge Golfklub, hvor vi havde en dejlig dag i højt solskin. 

 

Og så afprøvede vi Sankt Hans Aftens dag for første gang at spille med gunstart kl. 9.30 med 

mulighed for at spise frokost sammen bagefter. Det er vores indtryk, at dette tiltag var en succes, 

som da også har været gentaget her i september. 

 

Endelig kunne vi så samles til fælles middag den 30. juni. Der var mange præmier, der ventede på 

deres rette ejermænd og Martin og hans crew havde lavet dejlig ”damemad” til os. 

 

I løbet af efteråret – specielt i august og september måned har der været rigtig mange 

arrangementer både i Dameklubben og selve Furesø Golfklub. Måske har det haft indflydelse på 

tilslutningen til vores anden udflugt i år, hvor vi skulle have besøgt Hjortespring om 

eftermiddagen. I hvert fald valgte bestyrelsen at aflyse turen, da der kun var 8 tilmeldte. 

 

Til næste sæson vil vi nok nedsætte et lille ”underudvalg” bestående af et par eftermiddagsdamer, 

til at komme med oplæg til en eftermiddagsudflugt, så vi kan være sikre på at ramme denne 

målgruppes ønsker bedre. 

 

Nye tiltag: 

 

Dameklubben bestod i år af 90 spillere, der som noget nyt skulle vænne sig til selv at indtaste 

scores efter hver match. Det fik I ret hurtigt styr på, og bestyrelsen vil derfor arbejde videre med at 

forberede den kommende sæsons matcher, så der udsendes en score-indtastnings-kode til alle 

deltagere – ligesom mange af jer allerede har prøvet det i forbindelse med klubbens øvrige 

matcher. 

 

Bestyrelsens arbejde: 

 

Ligesom de foregående år, glider arbejdet i bestyrelsen virkelig fint og effektivt og som formand er 

det en stor fordel, at der er så god opbakning, og at vi ikke har de store udskiftninger. I år har Helle 

Spangenberg dog valgt at trække sig – hvilket vi vender tilbage til under punkt 7 – og jeg vil gerne 



takke Helle, som p.t. opholder sig i sin lejlighed ved Nice, for hendes store arbejde med at 

vedligeholde hjemmesiden og styre Dameklubbens finanser. 

 

God opbakning får bestyrelsen også fra jer medlemmer! Ofte i form af et par kommentarer og 

indspark, når vi ses på banen – men også via mailen, hvor der kommer både opmuntrende, kritiske 

og konstruktive tilbagemeldinger på, hvad vi foretager os. 

 

Vi er altid glade for at høre fra jer, og vil glæde os til endnu en sæson, når vi mødes igen i 2022! 

 

 

Farum, den 6. oktober 

Formanden 

 


