
Beretning 2021. 
Velkommen til årets generalforsamling. 
Året startede med et bestyrelsesmøde umiddelbart efter sidste 
generalforsamling, hvor vi konstituerede os. 
Den første opgave for den nye bestyrelse var årets julefrokost. 
Opgaven var til at overse, da vi, som I jo ved, måtte aflyse pga 
coronarestrktioner. 
Det samme gjorde sig gældende med vores planer om lidt socialt 
samvær i vintermånederne, hvor der af naturlige årsager ikke 
spilles så meget. Planerne gik på at mødes til lidt brætspil og 
lignende med efterfølgende madpakkespisning. 
   I vintermånederne var der ikke normale damedage, men man 
kunne selvfølgelig booke tider som altid.  
   Der var, som I alle ved, udfordringer hele første halvår af 2021. 
Banen var lukket i en periode, men åbnede derefter med diverse 
restriktioner såsom kun spil med nær kontakt, ikke røre flag osv. 
   Heldigvis blev det muligt at gennemføre åbningsmatchen med 
fin tilslutning. 38 deltagere, menuen efterfølgende spisning, da 
klublokalet var lukket, og der var forsamlingsforbud. 
   Vi prøvede at råde bod på manglerne med en goodiebag til alle, 
hvilket faldt i god jord. Der var præmie til de fem bedste. Da vi jo 
ikke måtte samles, blev fejringen reduceret til en mail og 
afhentning af præmier hos Camilla. 
   Næste arrangement var 27. maj, hvor vi spillede foursome og 
havde en hyggelig dag i fint vejr med samling på terrassen. Der 
blev langsomt slækket på restriktionerne i løbet af foråret.  
   For at kompensere for restriktionerne sørgede vi for lidt 
sandwiches m.m. senere også lidt gratis mad efter spil, så vi 
kunne give jer lidt tilbage for jeres kontingent. Det er jo ikke 
meningen, at vi skal oparbejde en formue. 



Næste planlagte arrangement var vores modeopvisning, som 
desværre også blev aflyst pga corona. 
   25. maj spillede vi en holdmatch, da vi jo som bekendt forsøger 
at lægge lidt forskellige spilformer ind nu og da. 
   6. juni afviklede vi vores årlige match til fordel for Kræftens 
bekæmpelse. Matchen, som sådan, er jo ikke Dameklubbens 
arrangement, men I skal have tak for jeres massive opbakning til 
det gode formål. 
   Til gengæld var næste arrangement vores venskabsmatch i 
Maribo. Også der var der fin tilslutning. Det var et super fint 
arrangement. Tak til Maribo! Resultatet kunne have været bedre, 
men det gælder jo ikke om at vinde, men at være med!!! 
   Til gengæld fik vi revanche ved det næste større arrangement. 
Årets måske vigtigste match: Kønnenes Kamp. For fjerde gang i 
træk fik pokalen den røde sløjfe på til mændenes store 
fortrydelse, da pigerne vandt med omkring et helt point. Vi tager 
den igen næste år! 
   Inden da havde vi afviklet den årlige dametur, i år til Fåborg. Jeg 
kunne desværre ikke deltage, men har selvfølgelig hørt om den 
dejlige tur. Ikke mere om det nu, da der bliver en evaluering af 
turen senere i programmet. 
   I august spillede vi minimalgolf. En dejlig dag, der som 
sædvanlig medførte at folk undrede sig over, hvad vi skal med 
alle de jern i bag’en. Det går jo fint med kun 4 styks. 
   Høstmatchen blev afviklet 7. september med efterfølgende 
spisning. Der blev spillet Casinogolf, en parturnering hvor 
parrenes resultater på hver hul ganges med hinanden. Undgå 
streger! Jeg har hørt i min øresnegl, at deltagerne fandt det 
underholdende. 
    



 
   Sidste match i dette år var i dag. Resultatet kender I senere. 
   Vi har forsøgt at få gang i eftermiddagsholdet, bl.a. med 
forsinket uddeling af præmier, huske at tilgodese dem med 
goodies, sandwiches osv. Det startede ok. Jane Boysen havde 
kontakt til tolv spillere, men det gled lige så stille ud i sandet. Jeg 
ved ikke, hvad der skal til. Vi har prøvet forskelligt i de senere år, 
men det vil åbenbart ikke lykkes. Der er lidt at arbejde videre 
med. 
Til sidst vil jeg rette en tak til alle, der medvirker til, at 
dameklubben kan fungere i dagligdagen: sponsorer, sekretariat, 
greenkeepere, der holder banen så flot, I spillere, der altid er 
parat med en hjælpende hånd. Det er guld værd.  
   Sidst men ikke mindst en tak til min bestyrelse, der har gjort 
arbejdet let for mig. Vi var/ er lidt udfordret på 
computerområdet, så en særlig tak til Mona Skatholm, der året 
igennem har stået stand by, når vi løb ind i problemer. 
   Har jeg glemtnoget eller nogen, Beder jeg om tilgivelse. 
            
                Jette Krarup 
 


