Bestyrelsens Beretning
Generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Clubs Dameafdeling
tirsdag d. 27. oktober 2020.
På grund af Corona måtte vi udsætte vores sæsonstart til den 12. maj. Normalt starter vi jo ud med
åbningsmatch, hyggeligt samvær og bestyrelsens informationsmøde.
I år har det hele været lidt anderledes på grund af Corona, så vi kunne ikke starte ud med dette, men
måtte sende informationerne ud.
Vi har igen i år budt velkommen til nye medlemmer i Dameklubben. Det er dejligt, der kommer nye
ansigter til. Vi er for tiden 71 medlemmer.
Efter forslag på generalforsamlingen har vi afholdt julefrokost, der forløb rigtig hyggeligt med enorm
tilslutning – stor succes med 48 deltagere – med spil, spisning, sang og snak. Et arrangement der helt
klart skal gentages hvis Corona tillader det.
Igen i år startede vi året med fællesspisning, denne gang var det i golfklubben. Her startede vi med at
”rafle” vores bane rundt, derefter fik vi serveret en dejlig middag. Aftenen var præget af snak og
hyggeligt samvær.
I år har vi fundet årets golfer på en ny måde, idet vores stableford og slag er omregnet til point, hvor
de 10 bedste runder tæller ud af de tællende runder. Man finder årets golfer i hver række. Man har
kunnet følge årets golfer på hjemmesiden.
Fra sæsonstart har vi spillet i 3 lige store rækker, og den 4. august 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 scorekort og skrive sig på spillerlisten, også selvom du holder efter 9 huller.
Spillelisterne fungerer som startliste og til registrering af birdies, nærmest flaget og point til årets
golfer. Det betyder at scorekort ikke tjekkes for nærmest flaget og birdies.
Efter ønske på generalforsamlingen har vi i denne sæson lavet Eclectic om til Drømmerunden, hvor
man løbende skal lukke hullerne. Denne er også delt op i 3 rækker, hvor der er årets vinder i hver
række.
Vi har kunnet afholde 6 spiseaftener. I år har vi uddelt de fleste præmier på spisedagen. De der ikke
kunne være med, fik en anden golfspiller til at tage imod deres præmie. Det har fungeret rigtig godt.
Der har løbende været udsendt orienterende mails, så Dameklubbens medlemmer har kunnet være
informeret om hvad der lige sker. Hjemmesiden bliver også løbende opdateret. Man kan dog altid
kontakte et bestyrelsesmedlem hvis man ønsker svar på et spørgsmål.
Vi har i 2020 haft sponsorer til 4 af vores tirsdagsturneringer, dejligt med andre flotte præmier. Ligeledes har vi sponsorer på 3 af vores par 3-huller. Vinspecialisten H.J.Hansen vine afholdt igen i år
vinsmagning, og vi fik smagt på dejlige vine og havde en dejlig aften.
1

Der var også i år indlagt puttekonkurrencer. Afholdt over 3 tirsdage, kun 1 var gældende så laveste
antal put udløste præmien.
Bestyrelsesmøder
Vi har afholdt 14 møder i bestyrelsen. Suppleanterne har deltaget på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.
Turneringer
Det har været en usædvanlig golfsæson hvor vi var nødt til at starte senere end planlagt. Vi har haft
et gennemsnit på 44 spillere. Højeste antal var 55 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 24 tirsdagsturneringer på kalenderen udover vores afslutningsturnering. De sidste 3 tirsdage har været 9-huls spil. Vores 3 venskabsturneringer blev på grund af Corona desværre alle aflyst.
Men vi håber at vi næste sæson kan gennemføre disse.
I år slog vi endelig til i Bamsematchen. Så bamsens sløjfe er nu rød, og den har fået en fin rød hue.
Birdies og eagels
Der er i år lavet 80 birdies. Der kunne vælges mellem glasfugle, pins eller markeringsmærker. Alle
birdies bliver noteret, men det er kun de tre første hvert år, der udløser en præmie. Der er også lavet
en ”Hole in One” af Susanne Brandt, der fik en eaglenål.
Dameudflugt
Årets weekendudflugt måtte desværre aflyses på grund af Corona, vi håber den kan gennemføres til
næste år, og at udflugtsudvalget er klar på dette.
Årets endagsudflugt gik i år til Tange Sø, hvor 32 damer deltog. En dejlig dag med god stemning,
godt vejr og rigtig god forplejning og service. Et fint arrangement. Birthe Gottlieb og Ellen Haugaard
stod for dette arrangement.
Hall of Fame
Lørdag d. 3. oktober inviterede Dameklubben og Herreklubben til Hall of Fame. På grund af Corona
var vi i år delt op, så efterfølgende var damerne i restauranten og herrerne var på terrassen. Efter turneringen var der middag i restauranten til damerne og sponsorerne. 39 spillere fra Dameklubben
havde kvalificeret sig til at deltage. En ganske pæn andel af Dameklubbens medlemmer. Til selve
Hall of Fame turneringen deltog 29 vindere, 1 bestyrelsesmedlem og 2 repræsentanter for vores
sponsorer. Som noget nyt prøvede vi selv at indtaste vores score, og det fungerede meget fint. Årets
Hall of Fame vindere blev: Helle Kaare med 38 point, runner up blev Susanne Brandt med 31 point. I
sponsorrækken vandt Sanne Juul Eriksen med 33 point. Endvidere var der tæt på flaget på hul 3
(Hanne Saxgren), hul 5 (Jeanette Pedersen) og hul 14 (Lene Trier). Disse præmier var sponsoreret af
Brdr. Møller.
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Kontingent:
Bestyrelsen foreslår at vi fastholder kontingentet til 500 kr. Gæstespillere er velkomne, de skal blot
betale gæstefee.
Det vil være en stor hjælp hvis kontingent betales inden d. 1. april 2021.
Sæsonstarten for 2021 bliver tirsdag d. 6. april med gunstart og 9 huls spil med efterfølgende
varm suppe.
Sponsorer:
Brdr. Møller
Vinspecialisten H.J. Hansen Vine
Stenbrogaard Bed and Breakfast v/Jens Stenbro Olesen
Golfexperten
Vognmand Bomholt
Skejby Dyreklinik
Brasserie MATO
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