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FORMANDENS BERETNING FOR 2016 

 

Sæsonen startede med vores info møde den 30. marts med et fint fremmøde på 45 

damer. Efter kaffen og gennemgang af turneringsplanen havde vi besøg af René 

Andersen, som gennemgik nogle af golfreglerne udfra den nye regelbog. Der var stor 

spørgelyst især med hensyn til regelspørgsmål, der vedrørte vores  egen bane. 

 

Vi er 63 medlemmer. 60 fuldt betalende medlemmer og henover sæsonen er der 

kommet yderligere 3 medlemmer til. Ingen 9 huls spillere i denne sæson. 

 

Som noget nyt startede eclectic allerede i april måned, fordi banen var klar til det. 

Jeg tror der var mange, der fik spillet 18 huller i april. Vi har i år 21 turneringer hvor 

vi spiller til Eclectic og det er som sidste år. I årene 2011 til 2016 har vi 3 gange haft 

20 og 3 gange 21 tællende turneringer. 

 

I år har vi været udenbys 2 gange: 

 

I maj måned  i Falster.  Der deltog 21 damer. Rigtig flot.  Der var lidt kaos i Falster 

og det blev ikke en gunstart, som vi regnede med. Men heldigvis var det superfint 

vejr, så alle tog det med et smil og der var stor gæstfrihed. 

 

I august om eftermiddagen i Korsør, hvor vi var heldige med stort set tørvejr på trods 

af vejrmeldingen. Vi var 17 deltagere. En dejlig dag. 

 

På egen bane har vi haft vores fællesturnering med eftermiddagsdamerne. Der 

deltog 18 formiddagsdamer, i alt deltog 48 . Det kunne være dejligt om flere deltog, 

da det er blevet en god tradition. 

 

Vi prøver i bestyrelsen at sammensætte programmet så der er velkendte 

turneringsformer og så skal der også være plads til nye. Og iår prøvede vi så Norsk 

Stableford og der blev grinet rigtig godt på golfbanen og bagefter.  Vi har planer om 

at sætte den  på programmet igen til næste år. 

Ellers er det velkendte turneringsformer såsom Arizona Shuffle, 3 bedste af 4 

score, greensome, stableford og Texas Scramble. 

Det højeste antal deltagere var 39 og det laveste var 27. 

Vores gæsteturnering blev i år sponsoret af Lifestyle Golf og vi var 38 deltagere, 

heraf 9 gæster. Det er lidt færre gæster end sidste år. Datoen var rykket en uge frem, 
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det kan have betydet noget. Til gengæld er det rart, at vi ikke skal uddele månedens 

præmier, når vi har gæster. 

Grøntsags turneringen løb af stabelen i rigtig godt vejr og det er altid dejligt at 

komme ind og se de mange smukke og opfindsomme præmier. 

 

Caféen: Vi har haft et godt samarbejde med Doreen og fået god mad. Doreen har jo 

fået andet job. Men vi synes at der er gode takter i samarbejdet med forpagteren 

Lucas og hans medarbejdere 2 x Helle og Tom. Jeg vil gerne opfordre til at støtte 

Caféen. 

Vi modtager gerne ideer til de kolde anretninger.  

 

Sponsorer: Vi har i denne sæson haft 24 sponsorer, der tilsammen har sponsoreret 

for anslået 13.500.- kr . Det er rigtig flot. Og derfor ser vores regnskab rigtig fint ud. 

Der har været kundeaftener hos Johs Clausen 3. maj og hos Mette Mode 6. 

september, hvor vi får 20 %. Der har været pæn deltagelse, men husk nu at kom, når I 

har meldt jer til !!  

Husk at støtte vore sponsorer. Listen kan findes på hjemmesiden. 

 

Husk hjemmesiden. Bente laver månedlige nyhedsbreve. Programmet og 

kontaktoplysninger kan findes der. 

 

Tak til bestyrelsen. Vi har i bestyrelsen afholdt 10 møder cirka 1 om måneden. Tak 

for den gode ånd der altid hersker, masser af grin men også hårdt arbejde. 

 

Tak til revisor Inger Dupont for veludført arbejde. 

 

Tak til alle formiddagsdamer for god opbakning og mange smil. 
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