
Morgenfruernes generalforsamling d. 4. oktober 2021 
 
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 
Medlemmer 
Vi er 55 medlemmer, dvs. ét medlem mindre end sidste år.  
Fremmødet har været pænt, men lidt lavere i år end sidste år, nemlig 23 medlemmer i gennemsnit 
pr spilledag mod gennemsnitligt 25 medlemmer pr spilledag sidste år. 
I den forbindelse bør det nævnes, at fortrinsretten, som gør, at vi kan gå baglæns gunstart mandag 
morgen, ikke er en selvfølge. Vi skal i princippet søge om den hvert år og antallet af spillere, der 
møder op, kan have betydning for vores mulighed for at bevare fortrinsretten. Alle medlemmer 
opfordres derfor til at hjælpe med at reklamere for Morgenfruerne blandt medlemmer af Værløse 
Golfklub, da det er vigtigt, at vi kan bibeholde eller øge medlemsantallet og især antallet af spillere 
pr gang. 
 
Bestyrelsen 
Vi har holdt 11 bestyrelsesmøder i det forløbne år.  
Vores første prioritet har været at afholde golfturneringe, udflugter samt sociale arrangementer.  
I forbindelse med det daglige spil har vi haft fokus på at give relevant information og på at komme 
hurtigt ud på banen.  
Dernæst har vi arbejdet at få mere på skrift. Vi har nedskrevet regler for spil med Morgenfruerne, 
beskrevet forskellige spilleformer, beskrevet bestyrelsens fordeling af opgaver og foretaget en 
gennemgribende gennemgang af vedtægterne. Vi har desuden udbygget den hjemmeside, som vi 
har fået stillet til rådighed af klubben. Her kan man nu finde en række oplysninger: 
Turneringsplan, Regler for spil, Rækkeinddeling, Beskrivelse af forskellige spilleformer, Resultater 
af den Løbende turnering og af Andre turneringer, Referat fra seneste generalforsamling med 
Formandens beretning og Regnskab, Vedtægter, Medlemsliste, Bestyrelsens sammensætning og 
Bestyrelsens fordeling af opgaver og ansvar samt Billeder fra diverse arrangementer. 
Et tiltag, som ikke lod sig gøre, var at arrangere spil i oktober. Værløse Golfklubs bestyrelsen kunne 
ikke give os fortrinsret denne måned grundet arbejde på banen. 
 
Aktiviteter 
I alt har vi gennemført 23 spilledage i 2021 på vores egen bane - 14 dage med den løbende 
turnering og 9 dage med endagsturneringer. Derudover har vi haft 3 spilledage på fremmede 
baner og har været inviteret til samspil med Turferne én dag.  
Corona fik desværre også fik betydning for denne sæson. Vores allerførste arrangement efter 
generalforsamlingen 2020, nemlig julefrokosten, måtte vi aflyse og medlemmerne måtte nøjes 
med en lille julequiz. 
Heldigvis var det muligt at gennemføre åbningsmatchen d. 12. april 2021, selv om man ikke kunne 
samles til frokost, som vi plejer. Det var hundekoldt, men ikke desto mindre mødte 23 friste 
Morgenfruer op iført huer og vanter.  
Bedre gik det d. 7. – 8. juni på sommerturen, hvor vi var heldige med vejret.  Vi var 20 medlemmer 
som spillede Køge og Vallø golfklubber - to meget forskellige, og udfordrende baner. Vi 
overnattede i Køge og havde en hyggelig og fornøjelig tur. 
D. 10. juni havde Turferne inviteret på spil i det skønneste solskinsvejr med dejligt selskab. 



I juli fik vi lov at bibeholde fortrinsretten 2 mandage og de to øvrige mandage lykkedes det at 
gennemføre normalt spil. 
Vores endagstur på fremmed bane gik i år til Skovbo Golfklub d. 2. august med 18 veloplagte 
deltagere. 
D. 13. september var det vores tur til at invitere Turferne, og i alt 52 Morgenfruer og Turfer mødte 
op til et vellykket arrangement. 
Alle endagsturneringer er afviklet med masser af godt humør, og der har været god opbakning til 
den løbende turnering.  
 
Sponsorer 
Også i år har vi haft stor glæde af samarbejdet med vores sponsor Christian Kjeldbjerg, Pondus vin, 
som har sikret os fine vinpræmier. 
Fodterapeut Mette Sidenius har sponseret gavekort til dejlige fodbehandlinger i sin klinik i 
København. 
 
Runde fødselsdage 
Siden sidste generalforsamling har vi haft 8 runde/halvrunde fødselsdage. 
Vi siger tillykke til: 
Anette Pedersen, Christine Hansen, Inge Kyhl, Jeanette Benard, Karen Laursen, Mette Funk 
Svendsen, Pia Bargholz og Inge Børjesson. 
 
Til sidst 
Vi synes i bestyrelsen, at vi kan se tilbage på en god og fornøjelig sæson. 
Tak til alle medlemmer for jeres medvirken. 
Tak til Henriette Lillegaard for en kæmpe indsats i bestyrelsen gennem 6 år. 
 
Birgit Søndergaard Pedersen 
Formand 


