
Ladies Section - Formanden beretning 2020

I beretning fra generalforsamlingen for Ladies i 2014 var meldingen, at de havde været mellem 10 
og 22 spillere til matchene, Pink Cup var afholdt og der var udflugt med Mens.. Der kom et forslag 
til generalforsamlingen om flere udgange for Ladies. Yderligere ønskede klubben at tirsdage blev 
delt med Mens, da begge klubber var små, det blev der mig bekendt ikke noget af. 


Ladies værdier.

Derimod har forslaget med flere udgange rumsteret lige siden. En livlig debat sidste år endte med,  
at bestyrelsen i efteråret 2019 lavede en undersøgelse om Ladies værdier. Svarerne viste en 
markant tilfredshed med ide nuværende udgangstider, så nu, 6 år senere, er det forslag endeligt 
lukket. 

Der var tillige markant tilfredshed med Ladies værdier om, at prioritere fællesskabet, 
fællesspisning og præmieaftener. Der var stor tilfredshed med variation af spil-makkere og former, 
samt samarbejde med Skærbæk Mølle, Mens og Gyttegård.


Corona  2020.

2020 har stået i coronaens tegn og gjort denne sæson den mest specielle af dem alle! For 
eksempel blev bestyrelsens andet møde holdt stående med afstand i Kræmmerpassagen, da 
golfklubben var helt lukket ned og først åbnede i maj. Der var enorm usikkerhed om hvornår og 
hvordan vi kom igang.


Sæsonen startede derfor med aflysning af: 6 match´s, Solheim Cup, hyggematch med Mens og 
Pink Cup. Fra 12. Maj spillede vi i corona stil dvs. almindelig match, intet socialt, kølle hilsen og 
hver hold indeberettede scores via Golf App, så præmieuddeling senere var muligt. Det fungerede 
godt, vi trængte til hyggelig golf og hele setup´et lettede matchlederne.


Juli måned spillede dem der kunne videre på “Ladies” tider, det var rigtig fint - forsætter i 2021. 


Vejret har ligesom i 2014, været super fint, vi har været fra 7 - 19 spillere hver gang med færrest i 
august, som sidste år.


Resultaterne var fine i 2020:

• Mange slag for golfen, megen snak om corona, golf m.m.

• 13 deltog i  august udflugten - en dejlig tur til til Kaj Lykke i solskin med 25 grader.

• Vi vandt pokalen tilbage fra Mens                               (Mens fik 30,45 p i snit og Ladies fik 30,7 p)

• Venskabsmatch mod Gyttegård dejligt indslag

• Tre medlemmer fra Ladies blev i 2020 klubmesterskaber - Tillykke endnu engang:   


• Midage Damer                        Rikke Møller Stahl

• Super Veteran Damer             Lillian Seligmann

• Uofficielt mester i hulsspil      Lillian Seligmann


• Grethe Axelgaard fik 2. Pladser i Maraton golf og Veteran Damer klubmesterskab 

• Aktiv i klubben - Kirsten Fallesen i restaurant udvalg & Hanne Roesen er Mentor Koordinator.


2021

I 2021 skal Ladies gøre fremstød for at få nye deltagere, coronaen fratog os initiativet i 2020. 

Der kommer mere variation i spilformer, nu Corona og det nye HCP system er “hverdag”.

Pink Cup vendes igen og måske prøves App til scores indberetning direkte til match i golfbox. 


Tak

Bestyrelsen vil takke for deltagelse af sponsorerne: Advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, 
Anton, Helsam, Lingerihuset, Boutique Sanne og selvkøbt vin.


Jeg vil takke alle medlemmerne for jeres støtte omkring corona golfen. Tak til bestyrelsen 
medlemmer, der har fået året til at køre, taget beslutninger og ekstra vagter når andre har været 
forhindret grundet sygdom på hjemmefronten. 


Helle Nedergaard - Formand


