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Formandens beretning 2019 
 
 
Målsætning:   
at arrangere turneringer under hyggelige og festlige former på såvel 
hjemme- som udebane. Vi vil gerne fremme det sociale samvær i 
klubben.  
 
Sæsonens aktiviteter:   
 
Vi afholdte Infomøde d. 14. marts med deltagelse af såvel nye spillere 
som tidligere medlemmer af Damedagen. Efter mødet kom regeldommer 
Jesper Parkhøj og gennemgik de vigtigste nye golfregler, samt viste nye 
plancher med eksempler på brug af reglerne. 
Efter Åbningsturneringen, har vi udover Åben Damedag, afholdt 4 
månedsturneringer, her af en på udebane, nemlig Nivå Golfklub. 
Disse turneringer har ikke været tællende i den løbende turnering, 
ligesom der ikke har kunnet optjenes point mv. på disse dage. 
Vi mangler vores afslutningsturnering d. 26. september med 
efterfølgende præmieoverrækkelser for den løbende turnering, 
Drømmerunde samt udlevering af Birdie bolde. 
Igen i år har vi afholdt Åben Damedag med stor succes, bl.a. p.g.a. vor 
mange gode sponsorer, som vi kan takke Inge Margrethe Stubbergaard 
samt Koala Reklame og Susanne Madsen for. 
Den planlagte Udfordringsturnering Herredag mod Damedag til fordel for 
Støt Brysterne blev ikke til noget p.g.a. for få tilmeldinger. 
Som noget nyt har vi indført Puttekonkurrence den sidste torsdag i 
måneden, med efterfølgende præmieoverrækkelse ved den kommende 
månedsturnering· 
 
 
 



Åbningsturneringen  
Blev gennemført med 43 deltagere – både spillere fra tidligere år men 
også nye spillere, som vi med glæde bød velkommen. 
 
Maj Turneringen 
Blev gennemført med 34 deltagere 
 
Åben Damedag  
Blev afholdt i juni med 71 deltagere.  Som noget nyt havde vi fået lavet en 
folder, hvoraf Dagens Program og sponsorer fremgik samt ikke mindst 
vores slagsang. Folderen var delt ud til alle ved morgen bordet. Igen i år 
har vi været heldige med sponsorerne, for uden dem, kan det ikke lade 
sig gøre af afholde turneringen. Tusinde tak til dem. 
Åben Damedag gentages igen næste år. 
 
Juli Turneringen  
Blev gennemført med 27 deltagere i strid blæst og piskende regn.  
 
August Turneringen blev afholdt på Nivå Golfklubs Løvbjerggårdsbane, 
med deltagelse af 25 spillere, som slog ud i regnvejr, men kom ind i 
solskin. Præmierne var overskud fra vores Åben Damedag, og blev 
arrangeret som et ”Ta’ selv bord”.  
 
September Turneringen, som er vores afslutningsturnering  
Afholdes d. 26. september, så husk at tilmelde jer i GolfBox.  
 
Antal spillere:  
Vi har været 61 spillere tilmeldt Damedagen i år. 
 
Scoreregistrering og Drømmerunde  
Spillerne har igen i år selv registreret deres scorer efter spil om torsdagen, 
og Annette Jørgensen har efterfølgende registreret points, drømmerunde 
og Birdies, og derefter sørget for, at resultaterne kunne ses dels på vores 



opslagstavle i klubben og dels på klubbens hjemmeside, via Jørgen 
Bundgaard. 
 
Forhåndsbooking  
Igen i år har Elisabeth Håkansson forhåndsbooket tider til spillere efter 
ønske om spilletid og spillemakkere. Vi siger tak til Elisabeth for veludført 
arbejde. 
Der har i år været 43 tilmeldt forhåndsbookingen. 
 
Afholdte møder  
Bestyrelsen har afholdt 10 møder indtil idag, som fortrinsvis har været 
afholdt i privat regi, men generelt har der ikke været udgifter til møderne.  
 
FGK Klubblad  
Vi har haft indlæg i alle klubbens klubblade med billeder fra div. 
turneringer, dog har Jørgen Bundgaard desværre glemt at sætte artiklen i 
om Åben Damedag i sidste Klubblad, hvilket vi beklager. 
Derudover bliver alle referater og billeder lagt på FGKs hjemmeside under 
Damedagen, ligesom resultater mv fra den løbende turnering.  
 
 
Tak  
Bestyrelsen skal have stor tak for godt samarbejde og arbejdsindsats 
gennem året, ikke mindst i forbindelse med Åben Damedag. 
Der skal også lyde en tak til Frank i restauranten for godt samarbejde i 
året, der er gået, samt for den gode mad, han har serveret for os til vores 
månedsturneringer. 
 
Økonomi  
Resultatet er igen i år positivt. Inge vil gennemgå regnskabet 
efterfølgende. 
 
12. september 2019 
Mie Skovgaard Sørensen 



 
 
 
 
 


