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Bestyrelsens Beretning 

Generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Clubs Dameklub 

tirsdag d. 25. oktober 2022. 

Vi startede sæsonen den 29. marts med ”Texas Scramble” og derefter suppe, kaffe og information 
om den nye sæson. 

Vi har igen i år budt velkommen til nye medlemmer i Dameklubben. Det er dejligt, der kommer nye 
ansigter til. Vi er for tiden 85 medlemmer. 

Turneringer 

Fra sæsonstart har vi spillet i 3 lige store rækker, og vi har 1 gang i sæsonen ændret handicapgræn-
serne for at få en mere ligelig fordeling af rækkerne. 

Vi har haft 26 tirsdagsturneringer på kalenderen udover vores åbningsturnering og afslutningsturne-
ring. De første 4 tirsdage og de sidste 4 tirsdage har det også været muligt at spille 9 huller.  

Vi har haft et gennemsnit på 44 spillere. Højeste antal var 56 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.  

Spillelisterne fungerer som startliste og til registrering af birdies, nærmest flaget og point til årets 
golfer. For at den indtastede score er gældende, skal scoren skrives på spillelisten og godkendes af 
markøren med underskrift. 

Der er i år lavet 76 birdies. Der kunne vælges mellem glasfugle, pins eller markeringsmærker. Alle 
birdies bliver noteret, men det er kun de 3 første hver år, der udløser en præmie.  

Man finder årets golfer i hver række. De 10 bedste runder tæller ud af de tællende runder.  

Vi har også i år haft en Drømmerunde, hvor man løbende skulle lukke hullerne. Denne er også delt 
op i 3 rækker, hvor der er årets vinder i hver række. 

Der var også i år indlagt puttekonkurrencer. Afholdt over 3 tirsdage, kun 1 var gældende så laveste 
antal put udløste præmien.  

Vi har i 2022 haft sponsorer til 4 af vores tirsdagsturneringer, dejligt med andre flotte præmier. Lige-
ledes har vi sponsorer på 2 af vores par 3-huller, hvor vi i år har ændret det til tættest på 1 flag-
længde.  

Vi har kunnet afholde 8 spiseaftener. I år har vi uddelt de fleste præmier på spisedagen. De der ikke 
kunne være med, fik en anden golfer til at tage imod deres præmie. Det har fungeret rigtig godt.  
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Venskabsmatcher 

I år har det været muligt at gennemføre alle vores venskabsmatcher. Vi havde vores første venskabs-
match i Mollerup den 24. maj, med 45 deltagere fra Aadalen, og vi vandt pokalen. Den 14. juni 
havde vi så venskabsmatch i Odder, hvor vi havde en fin match, men tabte pokalen. Den 9. august 
skulle vi så spille venskabsmatch hjemme mod Aarhus, hvor vi også havde en hyggelig match med 
godt vejr og dejlig mad, og vi vandt pokalen tilbage.  

Bamsematch 

I år skulle vi så se om vi kunne ændre farven på bamsens sløjfte til rød, og det lykkedes. Herrerne 
havde 1358 point : 41 personer = 33,12 og damerne havde 1354 point : 39 personer = 34,71 i gen-
nemsnit. Så bamsen står nu og pynter i restauranten med sin røde sløjfe.  

Hall of Fame 

Lørdag d. 1. oktober inviterede Dameklubben alle vinderne igennem sæsonen til Hall of Fame. Efter 
turneringen var der dejlig mad i restauranten, hvor vi spiste sammen med Herreklubben. 40 spillere 
fra Dameklubben havde kvalificeret sig til at deltage. En ganske pæn andel af Dameklubbens med-
lemmer. Til selve Hall of Fame turneringen deltog 17 vindere, og 3 repræsentanter for vores sponso-
rer. Til trods for et forfærdeligt vejr, kom alle rundt og Årets Hall of Fame vinder blev: Merete Bech 
Bennetsen med 35 point, runner up blev Dorthe Kjer Voetmann med 35 point. I sponsorrækken vandt 
Jens Olesen fra Stenbrogaard Bed & Breakfast. Endvidere var der tæt på flaget på hul 3 (Dorte Ja-
cobsen), hul 5 (Jens Olesen), hul 14 (Inger Holm Mikkelsen). Tak til Brdr. Møller for at sponsere tæt 
på flaget præmierne.     

Dameudflugter 

Årets endagsudflugt gik til Søhøjlandet, hvor 21 damer deltog. En dejlig dag med god stemning, godt 
vejr og rigtig god forplejning. Et fint arrangement som Birthe Gottlieb og Ellen Haugaard havde 
planlagt. Weekendudflugten gik til Holstebro, hvor vi spillede 2 dejlige baner. 26 damer deltog, og 
det var en dejlig weekend med fine konkurrencer, fine præmier og fantastisk mad. Stor tak til Jette 
Lauridsen, Bettina Arndt, Jette Knudsen og Pia Bisgaard for at arrangere for 10. gang i træk. 

Øvrige arrangementer 

VildmedVin har igen i år afholdt vinsmagning, og vi fik smagt på dejlige vine og havde en dejlig af-
ten. 

Bestyrelsesmøder 

Vi har afholdt 9 møder i bestyrelsen, og suppleanterne har deltaget på lige fod med bestyrelsesmed-
lemmerne. Alle referater fra bestyrelsesmøderne ligger på dameklubbens hjemmeside. 

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.  
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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. marts 2023, så har vi tid til at få regi-
streret alle på diverse lister inden sæsonstart. 

Sæsonstarten for 2023 bliver tirsdag d. 28. marts med gunstart og 9 huls spil med efterfølgende 
varm suppe.  

 

 

Sponsorer: 

Brdr. Møller                                                 

Benefits 

Stenbrogaard Bed and Breakfast v/Jens Stenbro Olesen                               

Golfexperten 

Harlev Dyreklinik 

VildmedVin 

Bergs-vinimport 

Jensine dametøj i Galten 

Den Gamle Mølle 

Butik Kate Dametøj i Galten 

Dorte Koefoed Keramik 


