
Formandens beretning 2019 

I år har vi haft en dejlig lang sommer, som har budt på sol de fleste 

tirsdage, knapt så varmt som sidste år, men en dejlig sæson har vi haft. 

Vi har i år igen formået at få nye medlemmer, hvilket er rigtig dejligt. 

Dejligt at se nye ansigter, håber i føler jer godt modtaget. 

Gennem hele sæsonen har der i gennemsnit mødt 28 damer op, hvilket er 

rigtigt dejligt. 

Vi har fået nogle nye ansigter ind i vores bestyrelse, som har givet det et 

frisk pust, tak for dette. 

Og mange tak for jeres opbakning, når vi har vores arrangementer, og tak 

for en hjælpende hånd, når vi står og mangler, uden dette kunne det ikke 

lade sig gøre. 

Vores år startede med en julefrokost hvor vi var 37 som havde en rigtig 

hyggelig aften, men i år havde vi undladt gaverne, men fik tiden til at gå 

med ”gæt en sang,” som Jette stod for, Det var et dejligt indslag som alle 

synes godt om. 

I år startede vi op med golf d. 9.4 kl. 15 med en foursome match hvor vi 

var 40 damer.  

Efter matchen var der landgangsbrød, som blev smurt af Linnea og Else 

rigtigt godt arbejde af dem. Vi havde dejligt vejr, og alle havde en god 

dag. 

Den 2.4 havde klubben 25 års jubilæum som blev fejret med en masse 

glæde mennesker, og lidt godt til ganen. 



 7. maj havde vi modeopvisning, hvor vi var ca. 80, der var besøg af 

Martin fra Abacus som var konferencier. Matas kom og viste deres nye 

produkter. Vi havde også besøg af foddamen Vibeke Blyt som fortalte lidt 

om sit arbejde, hun gav de næste 14 dage rabat på bestilling af fodbe-

handling. 

Det var en god aften, hvor vi også fik solgt lodder til fordel for kræftens 

bekæmpelse. 

Vi havde i år for første gang kun en udematch for alle klubberne på 

Lolland og Falster. Den blev afviklet i Storstrømmen d. 18.6 kl. 15.00 

Der var 55 damer, vi havde strålende solskin, fik flæskesteg og rabarber 

kage til dessert.  

Og jeg kan fortælle at næste år 2020 bliver vores fældes udekamp på 

Falster og det bliver d. 16.6 2020. Så det kan i så sætte ind i kalenderen 

nu. 

Så havde vi for første gang i mange år en udebanetur som i år gik til 

Jylland en eller to dages tur alt efter hvad man ønskede, spillede 

Birkemose golfbane som ligger ved Kolding 2 gange, overnatning på 

Trinity i Fredericia, vi 14 som deltog, havde en rigtig dejlig tur, det var 

dejligt at spille samme bane 2 gange for så kunne man gøre det bedre 2 

dagen, hvilket vi alle gjorte. Solen skinnede og ingen blæst, bedre kunne 

det ikke gøres, det kan kun anbefales. Så må vi se hvor turen går hen 

næste år, for det må prøves igen, og så håber jeg at der er flere som 

kunne tænke sig at tage med. 

Søndag d. 11.8 blev en minderig dag for 2 af dameklubbens medlemmer, 

nemlig Annet Larsen og Elsebeth Dalby, begge de to damer lavede Hole-

in-one, i de private mats de spillede, Annet på hul 11, og Elsebeth på hul 

14. 



Rigtig flot klaret, og en stor hånd til de to. 

Mandag d. 12.8 havde vi årets match, nemlig dame og herre matchen, en 

dag som vi helst vil deltage i, og så allerhelst vinde. 

  

I år var der 66 herre og 44 damer som stillede op, på en fantastisk flot 

sommerdag. Vi havde en rigtig dejlig dag, fik Wienerschnitzel med alt 

hvad der høre til, og alle var vildt spændte på hvem der i år ville vinde den 

berømte pokal, vi damer havde jo vundet den to år i træk, så nu mente 

herrerne at det måtte blive deres tur, men nej vi damer gjorde det igen, 

vandt for 3 år i træk. Mange tak for en fremragende indsats damer. 

Tirsdag d. 13.8 mødte vi 11 damer op til endnu en dejlig golfdag, men vi 

fik et par kraftige regnbyger, så resultatet blev nok derefter. Men der var 

senere et af vores nye medlemmer i dameklubben, som var ude og spille 

kaninmatch, som bestemt gjorde en flot indsats nemlig Elin Friis Hansen 

som på hul 8 lavede Hole-in-one. virkelig fantastisk, lade os give Elin en 

stor hånd. 

Tirsdag d. 3.9 havde vi Høstmatch, formiddagen bød på heftige regn, men 

om eftermiddagen hvor vi skulle spille var det heldigvis tørvejr. 

Vi var 32 damer som var ude at spille holdmats, der var præmier til de 2 

bedste hold. Derefter fik vi frikadeller og kartoffelsalat, flutes og 

agurkesalat. Samt kaffe med lidt sødt. Og der var gaver til alle, igen en 

dejlig dag. 

Tirsdag d. 10.9 måtte vi desværre aflyse vores damedag, da der blev sået 

nyt græs på banen, men det var samtidig den eneste rigtige regnvejrs dag 

på en tirsdag, så det var held i uheld. 



Vi har igen i år haft en gennemgående turnering – som de sidste år i både 

A og B rækken. Lise har jo sponseret en meget smuk vandrestatuette til 

vinderen af den gennemgående turnering. Og vi er sikre på, at alle vil 

være stolte over at havde den stående hjemme i stuen. 

Vi har jo haft en rigtig dejlig sommer, med dejligt vejr på vores tirsdags 

golf det har også i år bevirket at vi har haft mange som har fået birdie. 

Hele 26 er det blevet til gennem hele sæsonen rigtigt flot klaret. 

Vi er 67 medlemmer i vores dameklub, hvilket er rigtigt dejligt, vi har 

mistet et par stykker i åres løb, af enten den ene eller anden grund. Men 

vi kan stadig kalde os den største dameklub på Lolland – Falster. 

Her skal også lyde en stor tak til mine bestyrelses kollegaer, vi har haft et 

rigtigt godt samarbejde gennem året, og der skal lyde en stor tak til de 2 

som nu forlader bestyrelsen, tak for et godt samarbejde. 

Vi har nu kun vores julefrokost tilbage, som er torsdag d. 5.12 kl. 17.00 

Som vi håber der er mange som vil bakke om der vil elvfølgeligt komme 

en mail om dette, samt et opslag på vores tavle. 

Nu går vi over til vintergolf hvor vi starter kl. 10.00 hver tirsdag, håber i er 

friske på lidt golf i efterår og vinter sæsonen. 

Med disse ord overgiver jeg hermed formandens beretning 2019 til 

generalforsamlingens forhåbentlige velvillige behandling. 

Helle Raahauge. 

 

 

 



 

 

 

 


