
Ladies Section - Formanden beretning 2021

2021 
Sæson 2021 går på hæld for Ladies i den sæsonen hvor klubben rundede 950 medlemmer.

Vinteren over er der fortsat golf på privat vis tirsdage for dem der melder sig til. 

Vi har slået rigtig mange slag sammen med snak undervejs i de stille aftener med en del sol.


Året blev startede med forsamlingsforbud i restauranten grundet corona, så spisning og præmie 
aften blev udskudt en måned. 

Turneringsplanen blev fulgt med 22 runder med øget antal spilformerne end i 2020. 

Vi genoptog Solheim Cup med Skærbæk Mølle og venskabsmatchene med Gyttegård og Mens. 


Nyt i året var først det nye HCP beregningssystem hvor vi skulle vænne os til flere reguleringer, 
end normalt. Efter sommeren testede vi direkte score indberetning til Golfbox turneringer, hvilket 
er gået rigtig godt og kører videre i 2022. 


Matchledelsens arbejde blev i 2021 lettet betydeligt da betaling for nærmest flaget og stregede 
huller er inkluderet i “Kontingent betalingen”.  Det har også givet megen ro for alle parter før start 
og dermed plads til mere snak før udgangen. 

Jeres score indberetningen gør tillige, at kun når scorekortet og Golfbox afviger, skal slagene 
checkes efter - tak for den hjælp, hvilket tillige er klaret hjemmefra . 


Bestyrelsen 
At fire er på valg er ønske om nye kræfter og ideer til bestyrelsen, samt at to ikke er sikker på hvor 
meget de kan spille næste år. 

De afgående er behjælpelig for nye og Kirsten fortsætter med opsætning i Golfbox, og vi får .

Golfbox vejledningen opdateres til 2022.

Så har du lyst til at prøve bestyrelses arbejde, er der ingen der holder dig tilbage. Det giver et 
andet indblik foreningen.


Opsamling af årets resultater:  
• Vi har i snit spillet 23 matches med  i snit 19 deltagere før sommeren og 15 efter. 

• Vi var 16  på udflugt i solskin til Henne med smørrebrød og gul bold.

• I år tabte vi begge matchene mod Mens          

• Venskabsmatch mod Gyttegård og Solheim Cup blev genoptaget. Godt samværet med dem.

• Klubmester skaberne her vandt Rikke Møller Stahl i Midage Damer - Tillykke

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


2022 
Turneringsplanen for 2022 skal justeres så udflugt, Gyttegård og Mens ikke ligger efter hinanden -  
følgende tiltag gøres:

    Udflugten flyttes til før sommerferien  - det giver mulighed for større deltagelse.

    Vi prøver at flyttet Gyttegård matchen så den ligger mindst en uge fra match med Mens.

    Vi prøver at bytte om på pokal og hygge match med Mens - så spiller flere med om pokalen.


Klubben har fået mange nye spillere i år og der har været optil 19 & 25 damer til Mandagsmix & 
Onsdagsturneringer. Ladies kan skal prøve, at give nogle af dem et netværk i klubben med 
mulighed for 9 & 18 hullers spil og især for arbejdssøgende. Foruden brev til nye damer de sidste 
3 år, så vil vi fortælle om Ladies ved i april for Mandagsmix og til Begynderturneringen.


Tak 
Bestyrelsen vil takke sponsorerne for præmie opbakning: Advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius 
for bolde, Anton, Helsam, Lingerihuset og Boutique Sanne for gavekort. Os selv for vin køb.


Jeg vil takke alle medlemmerne for jeres deltagelse, gode humør og alle slagene for golfen.

Tak til bestyrelsen medlemmer, der har fået sæsonen til at glide, taget de fornødne beslutninger 
undervejs og samarbejdet i årets løb.

Specielt tak til Kirsten og Jonna for mange år med Golfbox og kasserarbejde. De er begge 
behjælpelige i 2022.

	 	 	 	 	 Helle Nedergaard - Formand 4. Oktober 2021


