Formandens beretning 2018.
Så forløb sæsonen 2018 og hvilken sommer det har været. Det er ikke mange regnvejrsdage vi
har haft i sæsonen. Det har været dejligt.
Vi har i år været 53 medlemmer i dameklubben hvilket er 5 mindre end sidste år. Det er
selvfølgeligt bekymrende, men ikke noget vi i bestyrelsen kan gøre det store ved. Vi kan jo
ikke tvinge damerne til at være medlemmer i klubben.
Årets åbningsmatch var uden modeshow men uden en shop, var pointen med et show svært
at få øje på. Vi vil gerne i bestyrelsen opfordre jer alle til at komme med nye forslag og input til
vores matcher og hvad I ellers kunne have på hjerte.
Vi har spillet 807 runder, hvilket er 20 runder mere end sidste år, så vejret har noget at
sige😉. Runderne i år er fordelt på 30 onsdags matcher, hvilket er 2 mere end sidste år (vores
to venskabsmatcher på hjemmebane). Gennemsnittet er på 29 damer pr. runde, hvilket er en
mere pr. runde end sidste år, så selvom vi er færre damer, spiller vi mere, men igen, så har
vejret nok også noget at sige.
Kisten Høgh, Vini Christensen, Lene Frendrof og Tina Skou Larsen var i år topscorer med 26
spillede runder på damedage.
Årets venskabsmatch mod Nivå gik godt. Vi vandt pokalen tilbage og jeg håber at I har lyst til
at tage med til Nivå den 1. maj 2019 for at forsvare pokalen for Harekær.
Pink Cup for hele klubben forløb godt, vi var 60 deltagere og Gurli og Annalise har gjort et
rigtig godt arbejde. Så må vi se hvad vi finder på næste år. Vi fik samlet rigtig mange penge ind
og det samlede resultat blev på 93.950,- Vi var den 3. mest indsamlende klub, kun overgået af
Trehøje Golfklub og Silkeborg Ry Golfklub. GC Harekær var valgt til at afholde Landsfinalen i
år og vores deltagere Helle Lyngsmark og Kirsten Høgh holdt fanen højt, men kunne desværre
ikke matche de andre damer. Kræftens Bekæmpelse var meget tilfreds med arrangementet og
Pink Cup udvalget siger tusind tak til vores hjælpere på dagene, både VIP og Landsfinale.
Bestyrelsen vil gerne opfordre til at nye damer melder sig til at deltage i Pink Cup udvalget.
Ambitionsniveauet behøver ikke være så højt som tidligere. En vis afmatning kan spores ved
både damernes og klubbens matcher generelt.
Årets venskabsmatch med Skovbo blev afholdt i juni måned og vi genvandt pokalen med
forholdsvis stor margen (4.5 point i gennemsnit). Næste år er matchen i Skovbo den 12. juni,
så sæt kryds i kalenderen og kom og forsvar pokalen i Skovbo.
Årets åbne damedag var som tidligere år en stor succes, vi var 130 spillende damer. Banen var
lidt tør men ellers flot og vejret viste sig fra sin pæne side. Vi havde rigtig mange dejlige
sponsorer og endnu engang tusind tak til de damer som stod for det store arbejde. Tak til
Grethe og Hanne. Og tak til de øvrige herrer og damer som hjalp på dagen. Tak til Henrik,
Palle, Jesper, Bent P, Joan, Anne Marie og Gitte.
Årets månedsafslutning i august var lidt anderledes end vores øvrige matcher, da vi spillede
GolfSixes. Jeg har modtaget flere positive tilbagemeldinger og et par mindre positive, men

måske det kan prøves igen næste år😉 Vi havde også besøg af Forever Living ved Ritamia,
hvor hun viste Alovea produkter frem for os.
Først lørdag i september var der igen i år Solheim Cup mod Værebro. Det blev afholdt på her i
Harekær. Vi spillede 5 foursomes og 5 singler. Vi fik en kneben sejr på 13 - 11, og herfra skal
der lyde en stor tak for jeres opbakning til matchen. Jeg ved at Grethe har kontaktet Værebro
for en dato, så turneringen kan spilles igen til næste år, så vi kan genvinde pokalen i Værebro.
Stor tak til Grethe og Susanne J.
I slutningen af september var 9 damer i Spanien og spille golf. Det var en fantastisk dejlig tur
og herfra skal lyde en stor tak til de arrangerende damer Lene H. og Grethe.
Her sidst på sæson skal der igen lyde en stor tak til de damer der har stået for vores
månedsafslutninger uden jer ville bunnieklubben være ilde stedt. Tak til Bente Andersen, Grit
Bøje (2 matcher) og Monika Jensen. Bestyrelsen vil igen opfordre til at I melder jeg som
arrangør af vores månedsafslutninger, da I derigennem kan være med til at bestemme mad,
pris og spilleform.
Årsafslutningen i sidste uge forløb godt, og vejret var som rigtig dejligt for årstiden. Årets
bunnie er Tina Skou Larsen (17.33, runner up er Susanne Dahl Juhl 16.13). Laila Christensen
(8.0) blev årets rusher (Alice Vigeland Petersen blev runner up med 5.9 point) og Tina Skou
Larsen vandt konkurrencen om flest birdies over sæsonen (16 stk. samme antal som sidste
år), Susanne Dahl Juhl blev runner up med 9 stk.). Tillykke til vinderne.
Her til slut vil jeg sige mange tak til de hjælpere vi har i dameklubben. Tak til Willy og Jonna,
vi håber I fortsætter næste år.
Der skal også lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse for jeres opbakning og hjælp i årets løb.
Til slut vil jeg lige minde jer om at vi har bankospil i dameklubben søndag den 11. november. I
kan melde jer i golfbox.
På gensyn i 2019.
MVH
Tina.

