
Infomødet onsdag den 3. april 2019 

Der var mødt 34 personer heraf 5 fra bestyrelsen. 

Formanden for Dameklubben Anni Saabye bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. 

Herefter oplyste Anni, at der var nogle ændringer i forbindelse med de forskellige turneringer. 

 Alle scorekort vil i år blive registreret i Golfbox som tællende turnering. Markøren skal være 
medlem af Dameklubben, og scorekortet skal afleveres. Ønsker markøren ikke at blive 
registreret i Golfbox sættes blot et kryds over scorekortet. Det er vigtigt at man husker 
underskrift fra både spiller og markør. Er scorekortet ikke afleveret onsdag, vil pågældende 
ikke blive registreret for sin score. 

Det vil sige, at spillerne ikke længere skal skrive resultatet på skema eller i mapper eller 
registrere, hvis man ønsker at spille EDS. Alt er i Golfbox, og man kan følge sine resultater i 
Golfbox og Order of Merit. 

Reglerne for deltagelse i de løbende turnering og turneringsplanen var kopieret, så 
medlemmerne kunne se det på skrift. 

Der er 2 løbende turneringer – Point- og Eclecticturneringen. 

4 onsdage er der slagspil – det spilles sideløbende med de to løbende turneringer og er frivilligt. 

I september/oktober spilles 9-hullers enkeltdagsturneringer fra forskellige teesteder. Det er 
frivilligt om man vil spille fra 49 eller skiftevis fra 58 og 52. 

Vi har ændret prisen for spiseturneringer til 120 kr., da det nu er uden drikkevarer. Men prisen 
sættes nok lidt op. Der er deadline for tilmelding til turneringer i ugen forinden om fredagen kl. 
12. 

Åben Damedag den 26. juni med løbende start.  

Hertil blev det oplyst af Annie Petterson, at der netop denne dag vil blive afholdt Åben Damedag 
i Harekær, og der er plejer at deltage ca. 130 spillere, da det er en meget populær match. 
Endvidere har Dragør planlagt Åben Damedag den 25. juni. Begge matcher med gunstart. Disse 
to matcher kan være årsag til for få tilmeldinger til vores åbne damedag, hvorfor vi springer 
Åben Damedag over. 

Birdiebolde kan opnås ved alle spilledage/turneringer, og uddeles sidst på sæsonen. 

Venskabsmatch I Gilleleje den 15. maj.  

Skovbo har desværre ønsket at stoppe som venskabsklub. Vi vil forsøge at finde en ny klub til 
næste år.  

Udfordringsturnering mod Herreklubben vil vi forsøge at lave den 7. eller 14. august. 



Enkeltdagsturnering til Dragsholm 16. juli er et nyt tiltag, og vi håber at mange vil deltage. 

Weekendturen 24. – 25. august går til Birkemose Golfklub ved Kolding. Weekendturen er flyttet 
en uge på grund af en DGU-turnering. Deltagere opfordredes til at give besked om, de lægger bil 
til, og hvor mange de kan have i bilen og hvem de sover sammen med, således at bestyrelsen 
kan forsøge at være behjælpelig med at alle har kørelejlighed. Prisen forventes af være 
1.400-1.500 kr. 

Der er blevet udsendt spørgeskema angående weekendturen, og de fleste har givet udtryk for, at 
det ikke har nogen betydning, at vi ikke bor på banen, og mere eller mindre tilkendegav at 
bestyrelsen har frie hænder. 

Anni opfordrede til at sende en mail med forslag til sociale arrangementer for Dameklubben, og 
der blev foreslået en strikkeaften. Bestyrelsen arbejder videre med temaet. 

Birgit, der er ansvarlig for sponsorerne, oplyste, at det ikke som vanligt til vores 
åbningsturnering den 10. april er modeopvisning v/ Vang, men i stedet vil Pro-shoppen fremvise 
forårskollektionen. Denne dag er dag der 20 % rabat på tøjet. Vang kan desværre ikke være 
sponsor ved de øvrige turneringer, men har i stedet inviteret Dameklubben til tapas, vin og 
modeopvisning i butikken. Bestyrelsen vil finde en dag. 

Herefter remsede Birgit de øvrige sponsorer op, men vi mangler en sponsor til 
Venindeturneringen, hvorfor Birgit opfordrede til at give besked, hvis man havde kendskab til 
nogle interessenter. 

Anni opfordrede til at vi tog godt imod de nye medlemmer, som herefter præsenterede sig. Jeg 
talte til 6 nye, og 3 som ville se, hvad Dameklubben kunne byde på. 

Lise Jonassen fra Turneringsudvalget oplyste, at man også kunne se resultaterne for 
klubturneringer ved at kigge under klubturneringer/Order of Merit/Race. 

Pia fra sekretariatet oplyste, at der var mange, som ikke havde opnået et EGA-handicap, så man 
skulle se at få registreret nogle scores. Fra 1. januar 2020 gælder et rullende gennemsnit af de 8 
bedste scores fra de  seneste 20 scores.


