
 
Referat af årsmødet onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19 

Der var 19 deltagere – her af de 6 fra bestyrelsen. 

Velkomst ved formand Anni, hvor der blev opfordret til at komme med ros, ris og/eller gode 

forslag. Herefter blev de forskellige turneringer gennemgået. 

Eclectic: 

Pointturnering: i år var 9 ud af 14 runder gældende, men vi overvejer at ændre det til 5 eller 6 

gældende ud af 14. 

Spiseturneringer: 

9-hullers turnering: De fleste syntes at det var sjovt at spille fra andre teesteder. Vi overvejer til 

næste år at spille fra 2 x 52 og 2 x 58 eller måske 4 x 58. 

Slagsspilsturnering: Det er valgfrit, og spilles en gang om måneden. Nogle for og nogle imod, og en 

del glemte det. Så til næste år vil vi sende en mail om mandagen før, hvor vi opfordrer til slagspil. 

Man mente også, at det kunne være en god ide at øve sig i slagspil til den kommende 

Rækkemesterskabsturnering. 

Sensommerturneringen, der blev afholdt den 30. august kl. 08.30, vil ikke blive afholdt næste år, 

da der var alt for få deltagere. 

Der var flere, som nævnte Åben Damedag som en mulighed. Klubberne i nærheden af Værløse har 

ingen Åben Damedag, så det kunne være et tilløbsstykke. De fleste har gode sponsorer, og dermed 

gode præmier, og der er som oftest rigtig god stemning. 

Svar fra bestyrelsen: Kæmpearbejde at finde sponsorer, og klubben burde eventuelt gå ind i det. 

Sekretariatet er lidt inde på, at man kunne lave det i forbindelse med klubbens 25 års-jubilæum til 

næste år. Bestyrelsen vil overveje forslaget. 

Venskabsturneringerne: Gilleleje kommer til Værløse næste år, og vi skal til Skovbo. Der var ikke 

mange Værløse-piger i Gilleleje, og kun 11 fra Skovbo i år. Man mener, at det dels skyldes at der 

startes for tidligt (kl.15.30), og dels at det ligger i ferieperioden (første onsdag i august). 

Spiseturneringerne: Nogle vil gerne spille forskellige turneringsformer så som Irish Twosome, da 

det er sjovt og mere socialt at spille som hold. Disse turneringer kan så ikke være tællende. Man 

får ikke lov til at vælge makker. Vi vil forsøge til næste år.  

Weekendturen: Det var en dejlig tur. Det eneste minus var, at der ikke var et fællesrum efter 

middagen.  



 
Forslag til næste år: Lüddinge, Skyrup, Skjoldenæsholm, Korsør, Rastedhus (her må man selv tage 

vin med), Møn, Temmingdorfer strand, Tyskland. 

Nisseturneringen bliver ikke afholdt i år, da der var for få deltagere sidste år. En skam da det plejer 

at være rigtig hyggeligt med julefrokost og pakkespil. Vi vil eventuelt prøve til næste år eller i 2019, 

men turneringen bliver aflyst, hvis der er under 20 deltagere.  

Proshoppen v/Lene Sommer takkede for samarbejdet, og udtrykte ønske om igen at være sponsor 

med modeopvisning ved Åbningsturneringen. Der var nye leverandører. Endvidere takkede hun 

dem, der lavede frivilligt arbejde.  

Proshoppen laver et fantastisk arbejde med ungdommen. Man burde være bedre til at tilbyde sin 

arbejdskraft, da det er sjovt at ung og gammel er sammen.  

Der arbejdes på et projekt, hvor man kan komme efter skole og træne og hygge. Her kan der 

eventuelt nemt bruges ældre arbejdskraft.  

 

Man savner den gamle udfordring med Herreklubben. En repræsentant fra Herreklubben havde 

netop henvendt sig til formand Anni desangående. Bestyrelsen kigger på det. 

 

Forslag om fælles dametræning. Lene fra Proshop oplyste, at man havde prøvet i år, men at der 

var for få deltagere. Vil prøve igen til næste år. 

 

Forslag om regeltræning i starten af sæsonen, eller Protræneren fortæller om, hvad man har i sin 

bag. 

 

 

 


