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Dameklubbens Bestyrelsens Beretning 2019 
Generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Clubs Dameafdeling 
tirsdag d. 22. oktober 2019. 
Vores sæson i Dameklubben startede d. 2. april. 40 spillere deltog i åbningsmatchen, hvor vi efter-
følgende varmede os med suppespisning, hyggeligt samvær og bestyrelsens informationsmøde. Vi 
har igen i år budt velkommen til nye medlemmer i Dameklubben. Det er dejligt, der kommer nye an-
sigter til.  

Vi er for tiden 70 medlemmer. 

Igen i år startede vi året med fællesspisning, denne gang var det på Slap af. Her fik vi serveret en dej-
lig middag i eget lokale. Lidt trange forhold men det gik.  Aftenen var præget af snak og hyggeligt 
samvær. 

Vi har også i år spillet i 3 handicap-rækker. Midt i perioden flyttede vi handicapgrænserne, for at få 
en mere ligelig fordeling af rækkerne. 

Antallet af udløste præmier afgøres af antal spillere, derfor er det en god ide altid at aflevere sit sco-
rekort, også selvom du holder efter 9 huller. Spillelisterne fungerer til registrering af birdies, nærmest 
flaget og stableford point til årets golfer. Det betyder at scorekort ikke tjekkes for nærmest flaget og 
birdies. 

Vi har kunnet afholde spiseaftenerne den sidste tirsdag i hver måned. Det giver en god  mulighed for 
at huske det. 

I år har vi uddelt de fleste præmier på spisedagen. De der meldte afbud forinden fik en anden golf-
spiller til at tage imod deres præmie. Det har fungeret rigtig godt. Kun ganske få præmier har ligget 
over. 

Det fungerer stort set godt med at tilmelde sig turneringer over Golfbox. Det er dog en fordel at mel-
de sig til tidligt og gerne med fordeling af tider. Står man alene kan man altid komme med en anden 
bold ud. En fordel er det selvfølgelig at gå i 3-bolde. Der har løbende været udsendt orienterende 
mails, så Dameklubbens medlemmer har kunnet været informeret om hvad der lige sker. Hjemmesi-
den bliver også løbende opdateret. Man kan dog altid kontakte et bestyrelsesmedlem hvis man ønsker 
svar på et spørgsmål. Ved tilmelding til vores matcher med gunstart forsøger vi at imødekomme jer 
alle i forhold til sene ankomster. Vi tilstræber at gøre vores bedste i forhold til Dameklubbens med-
lemmer.  

Vi har i 2019 haft sponsorer til 4 af vores tirsdagsturneringer, dejligt med andre flotte præmier. Lige-
ledes har vi sponsorer på 2 af vores  par 3-huller. Den eneste, der drager fordel af sponsoratet ved 
fremmøde er Vinspecialisten H.J. Hansen vine. De afholdt igen i år vinsmagning, denne gang fik lov 
til at være i restaurantens lokaler. Der var også i år indlagt puttekonkurrencer. Afholdt over 3 tirsdag, 
kun 1 var gældende så laveste antal put udløste præmien. Alle sponsorer var også inviteret til at del-
tage i årets Hall-of-Fame turnering som tak for deres støtte. kun 2 af dem sendte repræsentanter. 34 
spillere havde kvalificeret sig til at deltagelse, 25 valgte at stille op. Længe siden at tilslutningen har 
været så stor. Mange fra gruppe C deltog. 
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Bestyrelsesmøder 

Vi har afholdt 6 møder i bestyrelsen. Opgaverne har været fordelt mellem os, så de enkelte bestyrel-
sesmedlemmer har haft hver deres ansvarsområder. Suppleanterne har deltaget i det omfang de har 
haft mulighed for. Bestyrelsens udflugt blev på hjemmebane med efterfølgende middag. 

Turneringer: 

Det har været en fin golfsæson men med meget blandede vejrforhold. Vi har haft et gennemsnit på 
37 spillere. Højeste antal var 49 golfere. Der har været fortrinsret for Dameklubbens medlemmer fra 
kl. 14 - 17 De fleste dameklubmedlemmer har spillet indenfor vores tider, hvis ikke det kan lade sig 
gøre, har man fortsat mulighed for at spille på tirsdagene, dog helst med et andet dameklubmedlem 
som markør.  

Vi har haft 28 tirsdagsturneringer på kalenderen udover vores åbnings- og afslutningsturneringer.  7 
tirsdage har der været mulighed for 9-huls spil og 3 af turneringerne var venskabsturneringer. Vi 
spillede i år på hjemmebane mod Mollerup og Århus Golfklub og på udebane mod  Odder Golfklub. 
På disse dage mødte Dameklubbens medlemmerne talstærkt op. Det lykkes os heldigvis at slå Molle-
rup og Aarhus Golf Club. Så vores fine glasgolfspiller kom igen i hus. 

Desværre måtte vi se os slået at Herrerne i Bamsematchen. Så bamsens sløjfe er stadig lyseblå. 

Det blev et ganske forskrækkeligt vejr, mange meldte alt for sent afbud  Medførte et meget stort ar-
bejde for tilrettelæggerne. Har du tilmeldt dig en turnering er det kun sygdom der kan være en grund 
til aflysning og ikke et dårligt vejr. 

Indberetninger i Golfbox: 

Der bliver efter hver tirsdagsturnering løbende indberettet medlemmernes score. Derfor er ens handi-
cap en bevægelig størrelse.  

Birdies og eagels: 

Der er i år lavet 68 birdies af 24 personer. Der kunne vælges mellem glasfugle, pins eller marke-
ringsmærker. Alle birdies bliver noteret, men det er kun de tre første hvert år, der udløser en præmie. 
Der blev udleveret  1 eagelpins til Birgit Jørgensen 

Årets Golfer, Eclectic  

Vi har i Dameklubben noteret de enkelte spilleres stableford point for hver almindelig spilletirsdag, 
og fundet Årets Golfere. I har selv udfyldt Eclectickortet, så I kan sammensætte det bedste scorekort 
for året. Her spilles der i A, B og C- rækkerne 

Dameudflugt 

Årets weekendudflugt gik til Gram Slot med spil på Royal Oak i maj. 34 damer deltog i dette week-
end arrangement. Et flot vellykket arrangement. Der var fine sponsorerede præmier. Udflugtsgrup-
pen bestod igen i år af Jette Lauridsen, Jette Knudsen, Bettina Arndt og Pia Bisgaard. Tak til jer for 
det gode arrangement. 
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Årets endagsudflugt gik i år til Skanderborg Golf Klub hvor 22 damer deltog. Vi spillede i regnvejr 
og det fortsatte mere eller mindre, en våd dag, men humøret fejlede ikke noget. God stemning. Der 
var fine sponsorerede gaver til nærmest flaget af BGA administration ved Birthe Gottlieb . Et fint ar-
rangement. Birthe Gottlieb, Ellen Haugaard og Birte Jørgensen stod for dette arrangement. 

Hall of Fame 

Søndag d. 6. oktober inviterede Dameklubben og Herreklubben til Hall of Fame og efterfølgende 
frokost i klubhuset. 34 spillere fra Dameklubben havde kvalificeret sig til at deltage. En ganske pæn 
andel af Dameklubbens medlemmer. Til selve Hall of Fame turneringen deltog 25 vindere, reduceret 
bestyrelse og 2  repræsentanter for vores sponsorer. Årets Hall of Fame vindere blev:  

Birgit Jørgensen og Jette Knudsen med 75 slag. Der var desværre sket en fejl i opsætningen af mat-
chen, derfor 2 vindere. 

Kontingent: 

Bestyrelsen foreslår nedsættelse af  kontingentet til 500 kr. Dette betyder en reduktion i præmiestø-
relserne. Gæstespillere er velkomne, de skal blot betale 75 kr. i gæstefee dog også greenfee for spille-
re udefra.  

Det vil være en stor hjælp hvis kontingentet  betales inden d. 1. april 2019 

Sæsonstarten for 2020 bliver tirsdag d. 7. april med gunstart og 9 huls spil med efterfølgende 
varm suppe?  

Sponsorer: 

Brdr. Møller   Golfexperten  Vognmand Bomholt  

Vinspecialisten H.J. Hansen Vine                    Skejby Dyreklinik 

Stenbrogaard Bed and Breakfast 

v/ Jens Stenbro Olesen   


