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              Årsberetning 2022 
 

Vi startede året med et vinterarrangement den 27. januar. 18 friske piger var på gåtur. Efterfølgende hyggede vi os med 

kaffe i restaurantens telt på terrassen. 

Golfsæsonen startede vi den 5. april, hvor 26 piger deltog trods noget koldt vejr. 

Vi havde åbningsturnering og åbningsmiddag den 19. april, hvor 44 piger deltog i turneringen og 40 piger i middagen. 

En dejlig dag og festlig aften. Ulla blev her udnævnt til æresmedlem af DGD. 

Damernes fælles busudflugt gik i år til Mölle i Sverige den 17. maj. En fantastisk dag i skønne omgivelser og dejligt vejr. 

Vivi var præmiesponsor, og det betød meget flotte præmier til de dygtige vindere. 

Den 14. juni stod golfklubben i de pink farver. Her blev den årlige Pink Cup turnering afviklet. Der deltog 46 morgenfriske 

piger, og der blev i alt samlet kr. 12.620 ind til brystkræftbekæmpelsen.  

Vi afholdte en auktion over et billede af Noller Olsen. 3 piger gav i alt kr. 450,-. Pengene er sendt direkte til Kræftens 

Bekæmpelse, og billedet er hængt op i damernes omklædningsrum til glæde for alle damer i Furesø Golfklub. 

Pink Cup fejrede i år 20 års jubilæum afsluttende med en stor Landsfinale i Svendborg Golfklub. 

Furesø Golfklub var repræsenteret med Gitte Asserhøj og Sari Ottosen, som vandt hhv A- og B rækken til vores Pink Cup. 

Tak til alle for jeres opbakning og specielt til Vivi, som donerede 5.000 kr. ved siden af. En særlig tak til min bestyrelse og 

Ulla - uden jeres store indsats, ingen Pink Cup! 

Den 21. juni havde vi en ”midtvejs-sammenkomst” med et lille glas og udlevering af præmier. 

Den 9. august afholdte vi vores sommer-middag med deltagelse af 37 piger. En dejlig aften med højt humør. 

Forinden havde vi spillet en stableford med holdturnering. 

DGD deltog ikke i KIK turneringen i år. Den blev afholdt tirsdag den 16. august, og det betød, at ”vores” bane var lukket. 

Vi arrangerede derfor en kør-selv-tur til Hornbæk Golfklub, hvor 27 piger havde en dejlig dag. 

Den 14. september afholdtes Kønnenes kamp. Det var i år Dameklubben og DGD, der stod for arrangementet. 

Der blev hårdt dystet blandt de 63 deltagere, og igen i år gik sejren – dog knebent til herrerne. 

Den 20-21. september deltog 23 piger i vores Odsherred tur. Vi boede på Hotel Højbysø, og vi spillede Odsherred 

Golfklubs udfordrende bane begge dage. Det var en meget vellykket og herlig tur, som vi gerne arrangerer igen næste 

år, hvis der er interesse.   

Vores økonomi er sund og god, derfor foreslår vi et uændret kontingent på kr. 350 for sæson 2023. 

Ved sæsonens slutning er vi 85 medlemmer. 

Bestyrelsen takker alle medlemmer for en dejlig sæson og ønsker på gensyn i 2023. 

Pbv. 

Elsebeth Schnack 
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