Formandsberetning 2017
Sæsonen 2017 er slut i Dameklubben, og vi kan se tilbage på et godt
år på godt og ondt.
Godt fordi vi har fået nogle nye medlemmer dejligt og velkommen til
dem, håber selvfølgelig der kommer flere til næste år.
Vi har været gennemsnitlig 23 ude at spille hver tirsdag, men vi har
også været heldige med vejret.
Hvis eller vejret arter sig, starter vi altid op første tirsdag i april.
Vi er nu 36 medlemmer af dameklubben.
Ondt fordi vi afvikler nogle arrangementer af forskellig art, som både
har en konkurrencemæssigt og socialt aspekt, som forhåbentlig kan
knytte venskaber sammen, både internt i Dameklubben, men også på
tværs af klubberne i klubben.
I vores årlige match mod herreklubben den 6 juni oplevede vi så at der
var 7 herrer der syntes det var en god ide, det syntes vi var for lidt,
derfor måtte vi melde afbud.
Jeg synes personligt at det er synd de ikke har bedre forståelse for at
skabe et sammenhold i vores klub.
Da der ikke er større tilslutning har vi fra formandskabet side valgt at
droppe Herreklubben mod Dameklubben næste år.
Da man havde sparet 18. huls banen hen over vinteren, begyndte vi
sæsonen med en super opsat bane, og der skal igen i år lyde en stor tak
til Vores greenkeeper stab, for deres dygtige arbejde for vores bane.
Samtidig skal vi også takke alle de frivillige hjælpere vi har, uden dem
ville vi ikke ha sådan en skøn bane og omgivelser.

Vi er vist mange der er rigtig glade for Dina er blevet den nye bestyrer
i Liljecafeen, ikke bare fordi det er min datter, men jeg fornemmer, at
der er blevet meget mere klubliv i restauranten, og vi har i
Dameklubben det år hun har været her haft et rigtigt godt og positivt
samarbejde, som jeg forventer fortsætter fremover.
Det er dejligt at se der er så stor tilslutning til vores fælles spisning en
gang om måneden, så det fortsætter vi med til næste år.
Vi var en tur til Kalundborg golfklub den 2. maj, hyggeligt så næste år
vil vi igen arrangere ture ud af huset.
Vi spillede venskab match mod Korsør golfklub i Korsør den 12
september, desværre var der ikke så mange damer fra Korsør om det
skyldes vi spiller om formiddagen eller det er en tirsdag (da deres
dameklub jo spiller om onsdagen) ved jeg ikke, men nu er det jo dem
der skal arrangere næste år, så ser vi hvad der sker.
Vi har igen i år haft stor glæde af vores Sekretariat, med Carina i
spidsen. Som altid er smilende og hjælpsom over for Dameklubben,
med udskrivning af Scorekort og lister af den ene eller anden art.
Tusind tak for hjælpen.
Af sponsorer i år har vi haft Golfcentret Slagelse ved Kenneth
Christensen og Spar nord Bank. Endnu en gang mange tak
Vi har i år spillet 31 turneringer med start den 5 april og sidste
turnering den 31. oktober.
I år har vi haft 3 rækker, a, b, og c rækken det synes vi har fungeret
fremragende så det fortsætter vi med til næste år.

Anderledes spil såsom Sv. Slagspil og fra blå tiger var der også
opbakning for,
Men man for ikke meget forærende af ekstra slag fra blå tiger, så
derfor planlægger vi næste år at spille fra gul tiger i stedet.
Jeg mangler nu kun at fortælle, vi spiller frem over om vinteren hver
tirsdag kl. 10 vi spiller 9 huller, på 18. huls banen så længe den er
åben, ellers på 9. huls banen.
Dem der ønsker det kan fortsætte 18 huller.
Der vil være en bold til den vindende både på 9 huller og 18 huller.
I møder bare op så trækkes der lod. Hvis formandskabet ikke er
derude om tirsdagen trækker i selv lod og vi lægger bolde i posen i
dameklubben.
Jeg vil sige jer alle Tak for sæsonen 2017
Og til mine 2 medspillere i formandskabet endnu en gang tak for godt
samarbejde også i 2017
Og med disse ord vil jeg slutte beretningen for 2017.
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