
Formandens Beretning 2020. 

Sommeren i år har budt på rigtig mange udfordringer 

Meget af det vi havde planlagt i vores kalender, har vi 

måtte aflyse, sommeren i år har budt på nye tiltag, og 

nytænkning af de gode gamle ting. 

Sæsonen startede med at blive udsat, da hele 

Danmark måtte lukke ned på grund af covid-19, alt gik 

i stå, så hvornår kunne vi komme til at spille vores 

elskede golf igen. 

Vi måtte udsætte vores opstart til tirsdag d.19.5 2020 

Vi havde ingen åbnings match, ingen modeopvisning 

Vi måtte ikke mødes mere end få personer, så der var 

ikke det fællesskab som vi gerne ville have, der skulle 

tænkes nyt så vi kunne komme i gang med at spille. 

Men trods det er der blevet spillet golf og vi har været 

ca. 22 i gennemsnit hver tirsdag, og det er dejligt. 

Vi har også i år fået nye damer, det er dejligt, men vi 

må jo også erkende at det ikke er nemt at få yngre 

damer i Dameklubben. Men trods det er vi stadig den 

største Dameklub på Lolland og Falster, vi er 62 

damer. 



Vi har prøvet på at lave lidt tiltag med nogle 

forskellige fælles spisninger ude på vores dejlige 

terrasse, ikke de store spisninger men trods det synes 

jeg vi har formået at gøre det ret hyggeligt alligevel. 

Vores golfbane har stået godt også i år, det er et godt 

arbejde vores greenkeeper gør. 

Vi har i år haft venskabsmatch i Virket d. 16.6 hvor vi 

var 36 damer fra alle vores klubber, vi fik en fiske-

anretning, og vejret var godt, og vi gjorde alt det 

bedste for at vinde men vi blev nr. 3 så det var ikke så 

ringe endda. 

Næste år skal der spilles i Maribo og det vil blive 15.6 

2021, så det kan i jo sætte i jeres kalender, så vi kan 

møde mange op. 

Vi havde igen i år en rigtig dejlig dame tur til 

Odsherred golfklub vi var 20 damer som tog afsted, og 

havde en eller 2 overnatninger på Hotel Højby Sø som 

lå 800 m fra vores golfbane, og igen må vi sige at 

vorherre kan lide os damer fra Marielyst, for vi havde 

det dejligste vejr at spille i og banen var flot men lidt 

udforingerne hist og her. Og igen i år gav Sussane 

Windelev en flot gave til den heldige vinder, mange tak 

for det Susanne. 



Jeg vil håbe, at det bliver en fast tradition at der bliver 

lavet en Dametur hver år i den sidste uge i juli mdr. for 

det er en rigtig dejlig måde at være sammen på. 

Så kom vi jo frem til vores årlige match med herre 

klubben, som ikke kunne finde sted i år, da det ikke 

var muligt at afholde det med så mange deltager som 

vi er hvert år nemlig ca. 112 deltager. Vi ville kunne 

spille, men ikke mødes bag efter, og da vi havde haft 

et par møder med herre klubben, som gerne ville med 

spil og spisning, måtte vi med beklagelse meddele alle 

at det blev ikke til noget i år, så derfor kan vi fastholde 

den fine røde farve på sløjfen igen til næste år. 

Her d. 8.9 2020 havde vi høstmatch. Vi var 30 damer 

som spillede holdmatch på de første 9 huller + pay og 

play da der skulle prikles på banens bagerste huller, 

Der skulle ikke medbringes gaver i år på grund af 

covid-19, men der var præmie til det bedste hold. 

Vi havde en hyggelig aften med pariserbøf og 

marcipankage til kaffen, det var et rigtigt dejligt 

efterårsvejr, sol og en let brise. 

Angående Birdie bolde har vi i år givet bolde hver gang 

vi har spillet, så derfor er der ikke nogle fugle som 

skal tælles så jeg ved derfor ikke rigtigt hvor mange 

det er blevet til i år, men jeg ved at alle har fået bolde. 



Vejret i september har været så dejligt at spille golf i, 

det har været så varmt som en sommerdag, vi har 

virkeligt i år haft et dejligt golf vejr at spille i, jeg 

mener ikke vi har haft en eneste rigtig regnvejrsdag. 

Jeg vil sige bestyrelsen tak for en god sæson, og et 

godt samarbejde trods de anderledes udfordringer vi 

har haft i år at arbejde under, mange tak for denne 

gang, og jeg vil håbe at vores Dameklub vil leve videre 

i mange år endnu. 

Samtidig vil gerne sige tak til alle de damer som 

hjælper til når vi har brug for hjælp i Dameklubben, en 

særlig tak skal lyde til de damer som holder styr på 

vores dags score ved hver tirsdag, at taste resultatet 

ind på golf Box, og så er det kun muligt at få de rigtig 

score til sidst, fordi vi har Mona som hver tirsdag 

sætter det hele i system, og regner ud hvem som til 

sidst bliver de 3 bedste i A og B rækken, mange gange 

tak for det store arbejde. 

Vi har nu kun en julefrokost tilbage som er d.03.12.  

2020 kl. 17.00  . Som jeg selvfølgelig håber vi kan 

gennemføre hvis vores Dameklub består, og der ikke 

kommer yderligere tiltag omkring covid-19. 



Vi går nu over til vintergolf fra næste tirsdag d. 13.10 

2020 spilles der fra kl. 10.00, håber i er friske på lidt 

efterår og vinter golf. 

Med disse ord overgiver jeg hermed formandens 

beretning 2020 til generalforsamlingens forhåbentlige 

velvillige behandling. Og mange tak for 4 år, hvor jeg 

har været formand. 

Helle Raahauge. 

 

   

 

  

 


