
 
 

Referat af Infomødet onsdag den 5. april 2017 kl. 19 

Bestyrelsen havde i år som et nyt initiativ valgt at invitere nye medlemmer i Dameklubben til fællesspisning 

en time før selve mødet, dels for at de kunne se, hvem der er i bestyrelsen og dels for at møde de øvrige 

nye i Dameklubben, i håbet om at de vil føle sig velkomne i klubben. 

Der var tilmeldt 12, men der mødte 15 op – dog var ikke alle indmeldte i Dameklubben, men kom for at se, 

hvad Dameklubben kunne byde på. Vi håber, at de kunne lide det. 

Formanden Anni Saabye indledte infomødet, hvor vi i alt var 54 personer, med fortælle om Dameklubbens 

reserverede tider om onsdagen fra kl. 09-10.20 og kl. 14.30-17.20, samt at en bold kan bestå af max hcp 

144. 

I år er der løbende pointturnering i to rækker over 14 onsdage, hvoraf de 9 bedste resultater bliver lagt 

sammen, og klubmestrene i de to rækker findes. Man skriver sine point på en liste på opslagstavlen, som 

hænger bagerst i Dameklubbens lokaler, og afleverer scorekortet i den røde postkasse, som hænger lige 

ved siden af opslagstavlen. Alle scorekort skal afleveres, og markøren skal være medlem af Dameklubben. 

Samtidig spilles Electic turneringen, hvor der vil være 2 mapper, som indeholder det skema, man udfylder 

hver gang. 

Endvidere vil der være en løbende slagsspils turnering over 4 onsdage, som er frivillig. I september er der 9-

huls turneringer, hvor vi spiller fra forskellige teesteder. 

En gang om måneden er der spiseturnering, og åbningsturneringen er den 19. april, hvor vi spiller 9 huller 

og bagefter er der modeopvisning. 

Vi har 2 venskabsklubber: Skovbo, som kommer til Værløse i år, og Gilleleje, som vi skal besøge i år.  

Vi har også venindeturnering, hvor man kan invitere sin veninde fra eksempelvis en anden klub. 

Alle tilmeldinger til turneringer sker via golfbox. 

Turneringsplanen ligger på hjemmesiden – den er dog blevet redigeret for en uge siden. 

 

Jette Hansen fortalte om weekendturen den 19. – 20. august, som i år går til Helsingør Golfklub. Vi 

overnatter på Konventum – LO skolen, som ligger lige overfor golfklubben. Man kører selv dertil, og ved 

tilmelding på golfbox kan man notere, hvem man ønsker som sovebamse. Vi har golftider om lørdagen fra 

kl. 12 og om søndagen kl. 07.58.  Der er tjek ind på værelserne kl. 14. Man kan få morgenmad fra kl. 07. Når 

man bor på Konventum må man spille golfklubbens par 3 bane gratis, man skal blot henvende sig i 

receptionen. Prisen for weekendturen er 1850 kr. og her er inkluderet 2 x greenfee, en banesandwich, 2-

retters menu, morgenmad samt søndagsfrokost i golfklubben. Ønsker man enkeltværelse stiger prisen med 

200 kr. Der åbnes for tilmelding den 17. april og der er sidste tilmeldingsfrist den 31. maj. Der kan max være 

36 deltagere. Matchledere er Jette Hansen og Anni Saabye. 



 
 
Indmeldelse i Dameklubben sker via Golfbox under Turneringer i april. 

Hjemmesiden er under Værløse Golfklub under golfbolden. Vi er også på Facebook – Værløse Dameklub. 

Dameklubbens mailadresse er: VGKdameklub@gmail.com 

Det var fremlagt brochurer ”Velkommen til Dameklubben” ligesom regnskabet var lagt frem. Endvidere var 

der udsalg at vores røde spillebluser samt vindstoppere. 

”Velkommen til Dameklubben” ligger på Dameklubbens hjemmeside. 

 

Marianne Karlsson opfordrede til, at vi igen i år forsøger os med 3-bolde om onsdagen, for at forhindre at 

andre spillere tager vores ubesatte tider, som bliver frigivet allerede om søndagen. 

Lene fra Proshop opfordrede alle til at melde sig til turneringerne, idet det plejer at være rigtig hyggeligt. 

Der blev forespurgt til, at man tidligere spillede turnering med Herreklubben, om det ikke kunne være en 

mulighed igen. 

Klubbens åbningsturnering spilles søndag den 23. april – max hcp er 48 

Golfens dag er søndag den 30. april, hvor der er åbent hus i VGK.  
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