
Frederikssund Golfklubs Damedags Generalforsamling 2021 
 
Formandens beretning 2021 
 
Denne Generalforsamling er d. 18. Generalforsamling i Damedagen i Frederikssund 
Golfklub, idet Damedagen er stiftet d. 1.4.2004. Damedagen har dog eksisteret, som 
jeg kan se, siden 1993. 
 
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 
 
Lige som sidste år kom vi ikke i gang som planlagt på grund af 
Covid-19, og bestyrelsens 1. møde blev derfor først afholdt 1. marts. 
Åbningsturneringen i april blev aflyst, og Infomøde blev holdt d. 20. maj over 2 
omgange med deltagelse af 24 personer pr. gang og af formanden for 
Regeludvalget, Jesper Parkhøj. 
Den løbende turnering og Drømmerunde startede op d. 15. april. 
Da det ikke var muligt at holde Åben Damedag i juni, holdt vi i stedet vores første 
månedsturnering. 
Der har været afholdt månedskonkurrence den sidste torsdag i hver måned.  
 

- Længste drive på hul 4 
- Tættest flaget på hul 18 
- Puttekonkurrence 
- Tættest flaget på hul 5 

 
Der har igen i år været præmier i alle 4 rækker og præmierne blev uddelt på den 
først kommende månedsturnering. 
 
Vi har afholdt 4 månedsturneringer, heraf en på udebane, Mølleåens Golfklub samt 
afslutningsturnering. 
Månedsturneringerne, som spilles over 13 huller på hjemmebane, har ikke været 
tællende i den løbende turnering, ligesom der ikke har kunnet optjenes points m.v. 
på disse dage. 
 



Som noget nyt har vi i år afholdt Hulspils turnering, som Jette Godfredsen har taget 
sig af. 
Der har været 35 deltagere til turneringen. 
 
 
Månedsturneringerne 
 
Der har i gennemsnit deltaget mellem 32-39 spillere i månedsturneringerne, men 
der absolut plads til flere. 
 
Turneringerne har været spillet i 3 rækker, og vi har i år været begunstiget af dejligt 
vejr på nær Afslutningsturneringen, som blev gennemført i stærk blæst og kraftige 
regnbyger.  
 
I månedsturneringerne har vi spillet Texas Scramble, Frederikssunderen, 
Alm. Stableford, Norsk Stableford med kast af bold på hvert hul samt Stableford 
med ekstra turnering med spil med rød bold. 
 
Til Efterårsturneringen havde vi klappepræmier fra Susanne Madsen, og til 
Afslutningsturneringen klappepræmier fra Jette Gotfredsen. Tak til begge for 
præmierne. 
 
Antal medlemmer af Damedagen 
 
I år har vi været 65 medlemmer tilmeldt Damedagen, og igen i år en del nye spillere, 
og det er vi rigtig glade for og håber alle vil deltage igen i 2022. 
 
Scoreregistrering, Drømmerunde, Birdies, Månedskonkurrence og Hulspil 
 
Spillerne har selv registreret deres Score i Golf Box efter spil om torsdagen, og 
Annette Jørgensen har efterfølgende registreret point, drømmerunde, birdies, eagle 
samt resultater af månedskonkurrencen og sørget dels for opslag af resultater på 
opslagstavlen og dels på klubbens hjemmeside. 
 
I Hulspilsturneringen har spillerne selv skulle registrere resultater på den opsatte 
spilleplan på opslagstavlen, som Jette Godfredsen har udfærdiget og fulgt op på. 
Tak til Jette for veludført arbejde. 
 
Forhånsdbooking 



 
Igen i år har Elisabeth Håkansson stået for forhåndsbookingen, hvor der fra start var 
37 tilmeldte, men sluttede med 31. 
Tak til Elisabeth for veludført arbejde. 
 
 
Afholdte møder 
 
Bestyrelsen har i år afholdt 8 møder, og der har ikke været udgifter til møderne, idet 
bestyrelsen selv har afholdt dem. 
 
FGK Klubblad 
 
Vi har haft indlæg i alle FGK’s klubblade inkl.  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. 
 
Økonomi 
 
Igen i år kommer vores regnskab ud med et positivt resultat takket være Merethe 
Palms styring af regnskabet. 
Merethe Palm vil efterfølgende gennemgå regnskabet.  
 
 
Tak 
 
Jeg vil afslutningsvis rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for jeres gode 
samarbejde og den store arbejdsindsats i altid yder. 
Også tak til Frank i restauranten for den gode mad, som han har serveret for os til 
vores måneds- og afslutningsturnering.  
 
Tak for i år.  
 
D. 7. oktober 2021 
 
Mie Skovgaard Sørensen 
 
 


