Årsberetning 2020.
I år har vi mistet et af vores medlemmer. Inden vi går 8l årsberetningen, vil jeg bede alle om at sende
jeres tanker 8l Eva Hallig og hendes familie. Tak fordi vi har ha? Eva iblandt os i Dameklubben. Tak for dit
engagement og posi8ve sind og omgangsform. Eva, du vil være savnet.
Et anderledes år er gået. Et år med restrik1oner og bekymringer i forhold 1l, hvordan samfundet generelt
ville udvikle sig, men også et år med udfordringer for spil i vores Dameklub.
Tak 1l jer alle for at holde ved og holde ud hver gang, vi har fået pålagt nye restrik1oner. Vi tror, at alle ser
frem 1l en forhåbentlig bedre golfsæson i 2021.
Vi har spillet 31 gange og langt de ﬂeste gange har vi i gennemsnit været 24 spillere ud af 35 mulige- Det er
jo ikke så ringe endda i et år med så stor usikkerhed.
Hen over sæsonen har vi 4 gange spillet Svensk Slagspil og to gange socialt spil. Så også i år har vi de ﬂeste
gange spillet helt almindelige turneringer.
I år har vi gennemført vores tur 1l Kalundborg og vores venskabsturnering med Korsør GolOlub – denne
gang i Korsør.
Vi havde også et forslag om at de damer, der ville deltage i en golQur 1l Saxkjøbing med en overnatning,
kunne komme af sted i forsommeren. Desværre blev det forpurret af Coronarestrik1onerne.
Vi håber, at der i 2021 er interesse for at vi arrangerer en ny tur.
Vores afslutninger med spisning har som så meget andet også været ramt af Corona. Senest har vi valgt af
aﬂyse afslutningsspisningen og vores generalforsamling med eQerfølgende kaﬀe. Så snart det er muligt i
2021, vil vi sørge for at arrangere generalforsamling og også en spisning, så de spillere, der har præmier 1l
gode for Order of Merit registreringerne kan blive fejret.
Som 1dligere har vi haQ Gavekort 1l brug i shoppen som første præmie og bolde som anden præmie. Tak 1l
Klaus, fordi han også vil yde et sponsorat ved at give os boldene 1l en reduceret pris.
En stor tak fra os i dameklubben 1l Green Keeper Staben inklusive alle de frivillige hjælpere, der gør det 1l
en fornøjelse for os andre at spille golf på vores anlæg.
Til sidst også en stor tak 1l sekretariatet, der har været behjælpelige med at skrive scorekort ud.
Hermed overdrager jeg formandskabets beretning for 2020 1l Generalforsamlingen.
Helle Guillaume

