
Morgenfruernes generalforsamling d. 3. oktober 2022 
 
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 
Medlemmer 
Medlemstallet er stabilt. I år er vi 56 medlemmer. 
Fremmødet har været pænt, men lidt lavere i år end sidste år, nemlig 21 medlemmer i gennemsnit 
pr spilledag mod gennemsnitligt 23 medlemmer pr spilledag sidste år. 
 
Bestyrelsen 
Fokusområder har igen i år været information, flow i spillet, afvikling af turneringer og ture samt 
tilhørende sociale arrangementer. 
Hjemmesiden er opdateret løbende med resultater, ændringer til turneringsplanen og billeder fra 
arrangementer. 
Vi har haft en del diskussioner omkring regler i bestyrelsen og har opfordret medlemmerne til 
hyppig brug af ”Lomme-guiden til golfreglerne”. 
 
Aktiviteter 
I alt har vi gennemført 23 spilledage i 2022 på vores egen bane, heraf 13 dage med den løbende 
turnering og 8 endagsturneringer. Derudover har vi haft 3 spilledage på fremmede baner og har 
været inviteret til samspil med Turferne én dag.  
 
Det lykkedes at afholde julefrokosten i december 2021. Fællessangen og de fleste julelege måtte vi 
udelade for således at minimere risikoen for smitte med Corona. Trods restriktionerne havde vi en 
hyggelig dag, og der blev ikke rapporteret om smittede som følge af arrangementet.  
Åbningsmatchen d. 4. april bød også i år på vejrmæssige udfordringer. Det var koldt og regnfuldt, 
og kun en lille kerne gennemførte runden. Frokosten i vores nyåbnede restaurant ”Spisehuset” var 
til gengæld hyggelig, og mange var mødt op. 
Forårsturen gik til Korsør. Grundet flere afbud endte deltagertallet på 15. Ikke desto mindre var 
det en vellykket tur, hvor overnatningen foregik i det nærved liggende vandrehjem, som gjorde 
det muligt at dyrke det sociale samvær i samlet flok både før og efter middagen. 
I juli var vores normale fortrinsret inddraget, men vi fik lov at få fortrinsret til max 7 tider, som 
skulle fyldes helt op. Det betød at muligheden for baglæns gunstart var begrænset til benyttelse af 
hul 17 og 18. Det lykkedes at gennemføre 2 endagsturneringer og 2 dage med almindeligt spil og 
at spise frokost nogenlunde samlet. 
Vores årlige tur til en fremmed bane gik til Hedeland golfklub, hvor 15 veloplagte Morgenfruer 
deltog og havde en dejlig dag. 
2022 var året, hvor vi havde 20 års jubilæum. Det valgte vi at fejre d. 15. august med en større 
turnering. For at skabe lidt opmærksomhed omkring vores tilstedeværelse i VG havde vi valgt at 
invitere andre damespillere til at deltage. Til vores glæde var der en del, det tog mod invitationen. 
Ligeledes kunne vi glædes over, at tilslutningen blandt Morgenfruerne var stor, så vi var i alt 44 
spillere, hvilket var absolut tilfredsstillende. Det blev en vellykket dag, hvor flaget var hejst, og 
solen strålede fra en næsten skyfri himmel. Dagen sluttede med spisning og præmieuddeling i 
”Spisehuset”. 



Traditionen tro har vi haft to turneringer med Turferne. D. 12. september var det vores tur til at 
være værter, og i alt 39 Turfer og Morgenfruer mødte op til et vellykket arrangement. 
Sæsonen afsluttes som altid første mandag i oktober med afslutningsturnering, fælles spisning 
med fejring af runde fødselsdage og generalforsamling. 
 
Sponsorer 
Også i år har vi haft stor glæde af samarbejdet med vores sponsor Pondus vin, v. Christian 
Kjeldbjerg, som har sikret os fine vinpræmier. 
Fodterapeut Mette Sidenius har sponseret gavekort til dejlige fodbehandlinger i sin klinik i 
København. 
 
Til sidst 
Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle medlemmer for en god sæson, for det gode humør, og for at I 
til stadighed bidrager med at skabe en god stemning. 
 
Birgit Søndergaard Pedersen 
Formand 


