
Formandsberetning til generalforsamlingen den 28. oktober 2021 

 

Indledningsvis bemærkes, at formandsberetningen omfatter årene 2020 og 2021 på grund af 

Covid-19 situationen i 2020.  

 

2020: 

I januar havde den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede 

sig og matchplanen blev lavet. 

 

Inger Rita Christensen måtte desværre senere melde fra som bestyrelsesmedlem på grund af 

sin mands sygdom. Bestyrelsessuppleant, Karen Margrete Thaisen, indtrådte herefter i Inger 

Ritas sted. Tak for det Karen Margrete.  

 

Trods et usædvanligt forår på grund af Covid-19 og 3 helt nye bestyrelsesmedlemmer, som 

intet kendskab havde til Morgenfruernes EDB-system, gik alle i bestyrelsen på med krum hals 

og hjalp hinanden, hvilket jeg vil sige mange tak for. Undervisning af systemet var svært med 

de afstandskrav, der var gældende. 

 

På sidste generalforsamling blev der under eventuelt drøftet ændringer vedrørende præmier. 

Bestyrelsen vedtog på baggrund heraf, at  

1. præmie er 70 kr. gavekort til proshoppen 

2. præmie er 50 kr. gavekort til proshoppen 

3. præmie er 30 kr. gavekort til restauranten 

Trækkepræmie – 1 bold 

Nærmest flaget – 1 fl. vin  

Hyggespil med Seniorherrerne – det samme 

 

Vi skulle efter planen have startet sæsonen den 2. april med morgenkaffe og derefter spille en 

9-huls match, men hele verden var nærmest lukket ned på grund af Coovid-19, således også 

vores mulighed for at spille golf. Golfbanen var simpelthen lukket for al spil.  

 

Endelig, lørdag den 23. maj lukkede banen op igen næsten uden restriktioner. Klubhuset 

og restauranten genåbnede også. Men på grund af afstandskrav i restauranten og et 



forsamlingsforbud på 10 personer før og efter spil, måtte vi vente med starte ”rigtigt” op, 

indtil forsamlingsforbuddet blev lempet.  

 

Da mange gerne ville i gang med at spille i Morgenfruer-regi, startede vi den 28. maj blidt op 

med gunstart – dvs. kun stableford i 4-bolde og uden præmier og fællesspisning bagefter.  

Jeg fornemmede, at der var stor glæde over, at vi kunne starte op trods alt. Der deltog i hvert 

fald 34 personer.  

 

Så kom den store glædens dag, hvor forsamlingsforbuddet blev hævet til 50 personer, og vi 

måtte spille turnering igen. 

 

Torsdag den 18. juni startede vi årets første turnering med gunstart og præmier. På grund af 

mange greenfee spillere, som skulle spise bagefter, havde vi ikke fællesspisning denne dag, 

og præmierne blev først udleveret ved matchen den 25. juni.  

 

Torsdag den 25. juni startede vi ”rigtigt” op – og til og med i godt vejr. Vi startede med at 

spille 18-huller og derefter var der fællesspisning med drikkevarer for Klubbens regning. 36 

spillere mødte op til frokost og alle 36 deltog i matchen. 

 

Der var planlagt 3 hyggematcher med Seniorherrerne, men kun én blev afholdt - med os som 

arrangører -, nemlig torsdag den 6. august i Varde, hvor 60 deltog – 27 fruer og 33 herrer. 

 

Vores egen udflugt, som var planlagt til Ribe Golfklub den 25. juni, måtte aflyses, da vores 

turneringer ellers ville blive for sammenpressede.  

 

Den 13. august havde vi venskabsmatch med Skærbæk Mølle i Varde. 42 spillere i alt, mod 

52 sidste år – heraf 26 fra Varde og 16 fra Ølgod. Vi havde en rigtig hyggelig golfrunde med 

efterfølgende spisning og hygge.  

 

Den 7. september var der Jydepottematch mod Give i Give. Der var tilmeldt 100, heraf 50 fra 

Give og 50 fra Varde (med 20 på venteliste fra Give – vi måtte ikke være flere end 100 

personer pga. corona restriktioner). Give vandt og Jydepotten kom tilbage til Give. Varde og 



Give har nu begge vundet 11 gange - Der må være hjemmebanefordel. En hyggelig dag blev 

sluttet af med fællesspisning.  

 

Den 1. oktober var der Pokalmatch. Pokalen blev vundet af Irene Kristensen – TILLYKKE. 

 

Og så i oktober 2020 kom Covid-19 igen i spil. Mange restriktioner blev genindført og 

forsamlingsloftet sat ned på ubestemt tid, så vi ikke kunne afholde ordinær generalforsamling 

den 29. oktober 2020. Generalforsamlingen blev derfor udsat til 2021.  

 

2021: 

Bestyrelsen havde sit første møde den 16. marts, hvor turneringsplanen for 2021 blev lavet. 

 

Sæsonen startede den 8. april, jf. turneringsplanen, men da Covid-19 restriktionerne stadig 

var meget stramme, og forsamlingsloftet endnu ikke var lempet så meget, at vi kunne mødes 

indenfor, kunne vi ikke starte op med sædvanlig morgenkaffe. Registrering af scorekort, 

uddeling af præmier og opkrævning af kontingent for 2021 blev udsat på ubestemt tid.  

 

Den 20. maj blev vi dog enige om, at vi igen kunne spille om præmier og registrere scorekort, 

dog ville præmier først blive udleveret, når vi kunne mødes til fælles spisning i restauranten. 

Samtidig blev kontingentet for 2021 nedsat til 250 kr., da der ikke var afholdt udgifter til: 

spisning ved den aflyste ordinære generalforsamling for 2020 og morgenkaffe ved sæsonens 

opstart 2021. 

 

Allerede den 11. juni blev forsamlingsforbuddet indendørs hævet til 100, så nu var alt tilbage 

ved det ”gamle”. Resten af sæsonen blev spillet uden Covid-19 restriktioner.  

 

Der var planlagt 3 hyggematcher med Seniorherrerne, nemlig torsdag den 6. maj (65 personer 

deltog), torsdag den 3. juni – udflugt til Bramming (70 personer deltog) og torsdag den 5. 

august (65 personer deltog). Flot deltagelse. Vi var arrangører for udflugten til Bramming og 

matchen den 20. maj.  

 

Vores egen udflugt gik til Ribe Golfklub den 24. juni. 34 deltog i den hyggelige match med 

spisning bagefter. 



 

Den 16. august havde vi venskabsmatch med Skærbæk Mølle i Ølgod. 45 spillere i alt, mod 

42 sidste år – heraf 27 fra Varde og 18 fra Ølgod. Vi havde en regnfuld golfrunde med 

efterfølgende spisning og hygge.  

 

Den 8. september var der Jydepottematch mod Give i Varde. Der var tilmeldt 112, heraf 50 

fra Give og 62 fra Varde. Varde vandt og Jydepotten kom tilbage til Varde. En hyggelig dag 

blev afsluttet med fællesspisning.  

 

Den 30. september var der planlagt Pokalmatch. Matchen blev aflyst på grund af for få 

deltagere, hvilket skyldes heftigt regnvejr. Pokalmatchen blev udsat til den 21. oktober, men 

blev af samme årsag også denne gang aflyst. Derfor blev pokalmatchen afholdt den 28. 

oktober, og vundet af Bente Aagaard. 

 

Vi har i 2020 været 51 medlemmer og i 2021 53 medlemmer i Morgenfruerne. Vi har med 

glæde taget imod nye medlemmer – velkommen til jer, vi håber I er faldet godt til.  

 

Jeg håber, vi får valgt eller genvalgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant samt 5 

medhjælpere, så klubben kan fortsætte næste år. 

 

Jeg vil sige tak til alle medhjælpere og bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.  

 

Agnete Baun 

bestyrelsesformand 


