
 

Kære alle sammen, velkommen til en ny og spændende sæson. 

Vi har fra bestyrelsens side glædet os rigtig meget til i dag.  

Vi har glædet os til at fremlægge turneringsprogrammet og vi ser frem til at komme i gang med at 

spille rigtig meget golf med en masse dejlige kvinder. Det er helt fantastisk så mange der har 

været ude og spille i dag og det er vildt at se så mange som har valgt at være med i aften.  

Det tegner til at blive en super sæson.  

 

Planen for i aften er som følgende.  

 Præsentation af den nye bestyrelse og tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer 

 Fremlæggelse af turneringsprogrammet 

 Generelle informationer  

 Fremlæggelse af regnskab ved Lotte Errebo.  

 Sociale medier ved Isa og Mette.  

 Præsentation af vores nye medlemmer 

 Afslutning og spørgsmål 

 

Præsentation af den nye bestyrelse og tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen i år består af Isa Keller-Andreasen, Mette Gruhn, 3 x Bettina. Bettina Nygaard, Bettina 

Federspiel og Bettina Friis. Til sidst har Lotte Errebo efter overtalelse taget et år mere som 

kasserer, hvilket vi er meget taknemmelige over.  

Dem som valgte at stoppe i bestyrelse efter sidste sæson er følgende 

Pernille Sagild, Benedicte Gregers, Lone Bjørn og Katrine Maltesen. De skal alle fire have en blomst 

og en stor tak for et kæmpe stykke arbejde for Dameklubben for nogens vedkommen mange års 

arbejde. Lotte Errebo havde også valgt at stoppe i år, men som sagt tidligere har Lotte ladet sig 

overtale til endnu et år, derfor skal hun også have en blomst.  

 

Fremlæggelse af turneringsprogrammet 

Årets turneringsprogram ligger på vores hjemmeside, og for dem af jer der ønsker en Hard-kopi, 

har vi printet nogle stykker som I kan få udleveret  

Vi har igen i år forsøgt at lytte til den ros (hvilket vi heldigvis også fik) og kritik vi fik på vores 

evaluerings skema som vi uddelte til afslutningsturneringen. Vi har derfor valgt følgende.  

1. Der er præmier ved hver turnering også selvom der er gennemgående præmier, feks 

Sophie turneringen, regnbueturneringen osv. Det betyder, at der i år formentlig ikke vil 

blive givet så meget tilskud til middage, udflugt osv.  

2. Vi har fjernet loftet på eclectic turneringerne, samt ændret fra tre til fire turneringer.  



3. Der er i uge 38 i år Ecco tour på vores dejlige bane. Vi har i Dameklubben fået 15 billetter 

som vi kan trække lod om. De heldige vinder kan deltage i Ecco touren mandag den 16 

september. Den 17. september hvor banen er lukke har vi arrangeret en tur til Hørsholm 

Golfklub.  

4. Vi har besluttet at alle dem som har lyst og tid skal med på skovturen, hvis de melder sig 

inden tilmeldingsfristen. Der kan selvfølgelig være en begrænsning på antal i forhold til det 

er en gunstart.    

5. Vi har lavet en irish rumble hvor vi inviterer damerne fra mandagsklubben.  

6. Vi har lavet en åben damedag hvor vi har inviteret vores venskabsklubber Gilleleje, 

Fredensborg, Hornbæk, Asserbo, Helsingør 

7. Der vil ikke være handicapregulering ved de turneringer hvor der både er holdturnering og 

individuel turnering.  

 

 

 

 

Generelle informationer.  

Vi har ændret vores bloktider om eftermiddagen, da der efterhånden var for meget pres på 

eftermiddagstiderne. De nye tider er som følgende: kl. 9 - 10:30 samt kl. 14.30 til 17.00. Sidste 

tee off er fortsat 16:30 når der er fællesmiddage. Man kan de dage hvor der ikke er fællesmiddag 

gå ud lige så sent man vil, men efter kl. 17 er banen ikke kun forbeholdt dameklubben. Der vil 

som tidligere år sidde en, måske to fra bestyrelsen og taste scorekort fra om eftermiddagen og ud 

på aftenen. Er der ikke nogen fra bestyrelsen til stede, skal scorekort afleveres i vores postkasse i 

omklædningsrummet. Scorekort skal være afleveret senest tirsdag aften.    

Da vi ikke er så mange i den ny bestyrelse, vil vi bare pointere at man ikke altid kan forvente at 

resultatet for dagens turnering ligger i Golfbox eller på vores hjemmesiden samme dag. Vi 

bestræber os selvfølgelig på dette, men fristen fra vores side vil være at resultaterne 

offentliggøres senest torsdagen.  

 

Vedr. tidsbestilling skal I være opmærksomme på at der er nye regler fra klubbens siden i forhold 

til hvornår man kan tilmelde sig tider. Man kan bestille en tid 21 dage før.  

 

Det har været et ønske fra vores sekretariat, at indbetalinger til vores arrangementer skal ske 

direkte til os, så sekretariatet ikke længere er mellemled. Det vil sige at når I betaler til 

arrangementer afholdt af Dameklubben har kontoret ikke noget med det at gøre mere.                    

Der er heldigvis kommet en ny ordning i Golfbox, så hvis I afmelder jer fra en turnering eller 

fællesmiddag inden tilmeldingsfristen er udløbet, vil I automatisk få jeres penge tilbage. Efter 

tilmeldingsfristen er det ikke muligt at få pengene tilbage.  

Hvis der bruges andet end Dankort, betaler vi et kreditgebyr til NETS samt pengene tilgår vores 

konto senere, så vi henstiller til at alt betaling til Dameklubben kun foregår med Dankort.  



Vi forsøger at få dette ændret permanent, så man simpelthen ikke kan betale med andet end 

Dankort. 

 

Tilmeldingen til fællesmiddage er som det også var sidste år senest søndagen før kl. 23.  

Fra Café Backtee er vi blevet bedt om at minde alle om at man skal bære sit brugte service op på 

disken inden man går hjem. Dette er en kæmpe hjælp for vores cafe. (Dameklubben er ikke så 

slemme til at glemme dette, men I får lige en reminder alligevel.) 

     

Vi har arbejdet hårdt for at skaffe så mange sponsorer som muligt og vi har fået tilsagn om rigtig 

mange fine præmier. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til dem som har givet tilsagn 

om præmier.  

 

Fremlæggelse af regnskab ved Lotte Errebo.  

 

Sociale medier ved Isa og Mette.  

 

Præsentation af vores nye medlemmer 

Der er igen i år heldigvis mange nye ansigter og tidligere som har meldt sig ind i dameklubben, 

hvilket vi er rigtig glade for. Vi har revideret vores velkomstfolder fra sidste år, så den skulle gerne 

være up to date. Det er ikke alle ny som har meldt sig til i aften, men dem som har meldt sig vil 

jeg gerne at de rejser sig op og lige præsentere sig med navn, om de kommer fra en anden klub 

og om de primært spiller formiddag eller eftermiddag.  

Håber alle vil hjælpe til at de føler sig velkommen i dameklubben. Og til jer nye, kom endelig og 

sig til hvis der er noget vi fra bestyrelsen kan hjælpe med.  

Afslutning og spørgsmål 

Afslutningsvis vil jeg appellere til at vi alle fortsat skal arbejde for at nye og gamle medlemmer i 

Dameklubben skal føle sig godt tilpas og velkomne. Det skal være hyggeligt, sjovt samt 

udfordrende, at være med i vores dameklub.  

 

Hvis der mod forventning i løbet af sæsonen måtte komme til at opstå situationer som man bliver 

utilfreds med, vil jeg gerne have at man henvender sig til mig med det samme, gerne pr. mail så 

ringer jeg tilbage, så vi får løst hvad der evt. skal løses. 

 

Jeg vil på bestyrelsens vegne takke for i aften og takke for at så mange ville deltage.. Vi glæder os 

til rigtig mange hyggelige golfrunder i den kommende sæson.  


