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Formandens beretning GF 2017 

Velkommen til generalforsamlingen. 

Vi kan se tilbage på en sæson, hvor bestyrelsen har prøvet at leve op til 
målsætningen om, at variere spilleformerne. Det har afstedkommet forskellige 
reaktioner. Nogle har været tilfredse med tiltaget – andre ment, at det medførte for 
få almindelige turneringer og dermed manglende mulighed for at notere sig i den 
sorte mappe. 

Bestyrelsen tager problematikken op til revision. 

Vi fik 6 nye medlemmer, så vi nu er 59 medlemmer af Morgenfruerne. 

I denne sæson gik forårsturen 22.-og 23.maj til Trelleborg i Slagelse. 16 medlemmer 
deltog. Vi havde 1 overnatning og spillede 2 runder. Vejret var med os og banen var 
dejlig. En rigtig god oplevelse. 

d.22.juni havde vi venskabsturnering med Turferne. Vi havde en dejlig runde – med 
højt humør – ingen regn og pæn deltagelse. 

14.august drog Morgenfruerne så til Nivå. 20 medlemmer deltog og det var dejligt 
med den store deltagelse. Vejret var skønt – og det samme var banen. Så en rigtig 
dejlig dag. 

4. september havde Morgenfruerne så venskabsturnering med Turferne. Der var 50 
deltagere, som med deres gode humør og positive indstilling var med til at gøre 
arrangementet til en stor succes. 

Vi har haft 25 spilledage med typisk dansk sommervejr – altså både sol, regn og 
blæst. Alligevel har der været pænt fremmøde. TAK FOR DET! 

Vi har også haft runde/halvrunde fødselsdage. Tillykke til de tre indbudte: Lotte 
Valentin, Bente Møller og Jette Lunøe. Lotte er dog den eneste, der kunne være til 
stede her i dag. 

Så vil bestyrelsen lige sige tak for at I har fulgt henstillingen om, at fylde op i golfbox. 

Til slut vil jeg sige TAK for denne sæson – vi ser allerede frem til den næste, hvor vi 
planlægger forårsturen til at finde sted 28./29. maj. 

Vi ses igen til Julefrokosten 4. december. 


