
Frederikssund Golfklubs Damedags Generalforsamling 2020 
 
Formandens beretning 2020 
 
 
Målsætning: 
 
At arrangere turneringer under hyggelige og festlige former på 
såvel hjemme- som udebane. Vi vil gerne være med til at fremme 
det sociale samvær i klubben. 
 
Sæsonens aktiviteter: 
 
På grund af Covid-19 blev sæsonstart ikke som planlagt, og vi 
kom meget sent i gang.  
Både Infomøde, Åbningsturnering og Forårsturnering blev aflyst. 
Ligesom Åben Damedag desværre heller ikke kunne afholdes.  
Sæsonen kom først igang i maj med optjening af resultater til 
årets løbende turnering og Drømmerunde, dog uden 
puttekonkurrence og månedsturnering. 
Den månedlige Puttekonkurrence startede sidst i maj og i år med 
præmier til alle fire rækker. Præmierne blev uddelt på den først 
kommende månedsturnering. 
Vi har afholdt 3 månedsturneringer, heraf en på udebane, nemlig 
Mølleåens Golfklub, samt Afslutningsturnering. 
Månedsturneringerne, som spilles over 13 huller, har ikke været 
tællende i den løbende turnering, ligesom der ikke har kunnet 
optjenes points m.v. på disse dage. 
I modsætning til sidste år blev der i år afholdt Støt Brysterne 
Turnering, som Herredagen stod som arrangør af, hvilken de også 



gør til næste år, da Herredagen vandt turneringen. Største delen 
af Greenfeen går til Kræftens Bekæmpelse. 
 
Sommerturnering i juli: 
 
Årets første turnering blev gennemført med 39 deltagere i 
strålende sol og højt humør. 
Vi spillede holdturnering, Texas Scramble, med 3 spillere pr. hold. 
 
Turneringen i august: 
 
Blev afholdt på hjemmebane med 39 deltagere i varmt og solrigt 
vejr og godt humør. 
Vi spillede noget nyt nemlig Bingo, Bango, Bongo, hvilket vil sige 
Stableford med fuldt handicap men med mulighed for optjening 
af 3 ekstra point på hvert hul.  
Spilleformen var IKKE ready golf. 
 
 
Efterårsturnering i september: 
 
Blev afviklet på udebane på Mølleåens Golfklub med 30 
deltagere. Vi spillede individuel Stableford i 3 rækker med 
præmier til de 3 første i hver række, samt præmier for juli 
måneds puttekonkurrence. Igen dejligt vejr og godt humør. 
 
 
 
 
 



Afslutningsturnering: 
 
Blev afholdt i dejligt efterårsvejr med deltagelse af 46 
medlemmer, hvoraf de 44 spillede Foursome Slagspil med 
indlagte forhindringer med to par i hver bold. 
Efter en god middag blev der uddelt præmier for dagens 
turnering, sponseret af Susanne Madsen. 
Herefter blev der uddelt præmier for årets løbende turnering: 
Pokaler til vinderne med de højeste antal point i hver af de 4 
rækker samt præmier til nr. 2 og 3 i hver række, tillige med 
præmier til de tre bedste i Drømmerunden i hver af de 4 grupper. 
Endvidere blev der uddelt 32 stk. Birdiebolde. 
 
Antal medlemmer af Damedagen: 
 
Vi har igen i år været 61 spillere tilmeldt Damedagen heraf den 
del nye spillere, som vi er rigtig glade for. 
  
 
Scoreregistrering, Drømmerunde, Birdies og Puttekonkurrence: 
 
Spillerne har selv registreret deres score i GolfBox efter spil om 
torsdagen, og Annette Jørgensen har efterfølgende registreret 
points, drømmerunde, birdies samt Puttekonkurrencer og sørget 
dels for opslag af resultater på opslagstavlen og dels på klubbens 
hjemmeside via Jørgen Bundgaard men med nogen forsinkelse. 
 
 
 
 



Forhåndsbooking 
 
Igen i år har Elisabeth Håkansson stået for forhåndsbookingen, 
hvor der har været 29 tilmeldte. 
Vi takker Elisabeth for veludført arbejde. 
 
Afholdte møder: 
 
Bestyrelsen har afholdt 9 møder indtil i dag, som dels er holdt i 
privat regi og dels i FGK’s lokaler. Der har ikke været udgifter til 
møderne. 
 
FGK Klubblad 
 
Vi har haft indlæg i alle klubbens klubblade incl. Billeder fra 
diverse turneringer. 
Derudover bliver referater og billeder lagt på FGK’s hjemmeside 
under Medlemmer, Damedag, så alle har mulighed for at følge 
med i hvad, der sker i Damedagen.  
 
Tak 
 
Bestyrelsen skal have stor tak for godt samarbejde og stor 
arbejdsindsats fra alle i det forgangne år, hvor vi har haft lidt 
forskellige udfordringer i forbindelse med Covid-19. 
Frank i restauranten skal også have tak for den gode mad, han 
har serveret for os til vores månedsturneringer og ikke mindst 
vores afslutningsturnering.  
 
 



Økonomi: 
 
Igen i år kommer vi ud med et positivt resultat. 
Merethe Palm vil gennemgå regnskabet efterfølgende. 
 
1. oktober 2020 
Mie Skovgaard Sørensen 

 


