
Mona var dirigent, og som sædvanlig gik det fint med at styrer 
tropperne. Tak for det!
Generalforsamlingen var indkaldt lovligt.
Vi startede med gennemgang af året 2019 - Tina.

Vi starter den nye sæson 2020 med Åbningsmatch d. 29/4-20. Så 
sæt X i kalenderen, til en hyggelig aften.  

Der blev afholdt en hyggetur / weekend, af Jytte, Anne Marie, Monika og Susanne H. 
til Holbæk. Det var en fantastisk tur med dejligt, hyggeligt samvær og selvfølgelig lidt golf. 
Vi siger tusinde tak til de søde dame, som arrangerede denne skønne tur for os.

Der har igen i år været afholdt Pink Cup, med et super flot resultat. 
En stor tak til Annalise for det store arbejde, og en stor tak for den gode opbakning.
Deltagere i landsfinalen var Rikke Haurvig og Bodil Hertzum.
Vi er så heldige at Annalise vil påtage sig, Pink Cup opgaven igen til næste år. I år var vi 
rigtig gode til at skaffe personlige sponsorerer, som gav det største beløb til Pink Cup. Det har
udløst en præmie som er ”besøg af Anne Laxholm” - dette besøg bliver d.17/6-20. Man kan 
kun deltage i dette arrangement, hvis man er medlem af Bunnieklubben.

Der blev afholdt match mod Nivå i maj - hos dem, som vi desværre tabte. Næste gang skal det 
afholdes hos os, så der skulle vi gerne have en sejr i hus.

Der har også været afholdt match mod Skovbo i juni. Der tabte vi desværre også, så vi må
prøve at gøre det bedre til næste år, som måske bliver d.10/6 - hvis aftalen falder på plads.

Referat fra Generalforsamling onsdag d.30/10-19

Der blev igen i år afholdt Åben damedag i juni med enorm succes. Vi var 
130 deltagere. En stor tak til alle hjælperne, og kæmpe TAK! til Grethe og 
Hanne for det store arbejde.
Grethe og Hanne ønsker at trække sig tilbage, så vi søger nye personer som 
vil overtage. Grethe og Hanne vil naturligvis hjælpe med, at man 
kommer godt i gang, og der er mange som hjælper med alt det praktiske. 
Bodil Hertzum meldte sig som ny arrangør, men ønsker ikke at stå med det 
alene, så vi håber at nogen har lyst til at hjælpe Bodil.



Referat fra Generalforsamling onsdag d.30/10-19

Der har været afholdt månedsmatcher, hvor en række damer har været søde at afholde 
matchen. En stor tak skal lyde for jeres opbakning. Gritt og Bente har meldt sig til maj/20 - og 
Ulla og Kirsten har taget august/20, (tilføjet efter mødet). Vi har desværre ikke fundet nogen 
til september 2020. Vi håber, at der er nogen, som melder sig og vil lave en hyggelig dag for 
os. Hvis der ikke er nogle frivillige, bliver det afholdt som en almindelig onsdag.

Der har været arrangeret en skøn tur til Spanien, af Grethe og Lene. En stor tak til dem for
deres arrangement.

Regnskabet:
Regnskabet blev fremlagt af Joan Rønne. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Der er kommet under 20 svar ud af 150 medlemmere, vedr. den anonyme undersøgelse, som 
Susanne og Pia tog sig af. Tak for hjælpen! - Vi har gennemgået alle svar.
Der kom nogle rigtig gode forslag, til hvordan man måske kan skaffe nogle nye medlemmer 
til dameklubben. Et eksempel kunne være, at man spillede om mandagen med nogle 
begyndere, så man lærte nogle at kende, som måske fik mod på at begynde i dameklubben.
Man kunne også lave et ”Åbent hus” arrangement i dameklubben, så nye medlemmer kunne
prøve at spille med, inden de meldte sig ind. Man kunne også udsende en invitation til alle
damer i GC Harekær inden sæsonstart.

Der kom foreslag om ny opslagstavle i vores golf lounge, for at flere medlemmer kunne se 
informationerne. Det burde tages op i Harekærs bestyrelse.

Joan fortalte om Café klubben for de ikke arbejdsramte, hvor alle er velkomne. Det er en klub, 
som tager på tur den 1. tirsdag i alle lige måneder for egen regning, (i dagtimerne). Hvis du/I 
vil høre mere om dette, er I velkomne til at spørge Joan eller Grethe, som selv deltager i 
klubben.

Der blev afholdt Solheim Cup mod Værebro i september- hos dem, som vi desværre tabte. 



Referat fra Generalforsamling onsdag d.30/10-19

Til slut skal lyde en STOR TAK til alle de hjælpere vi har i dameklubben.
TAK til Jonna og Willy, som vi håber fortsat vil hjælpe os til næste år.
VELKOMMEN til Jette og Jan som vi håber vil lave noget lækkert mad til os .
En stor tak til hele bestyrelsen for jeres opbakning og store hjælpsomhed.

Ulla rejste sig og holdt en rørende flot tale for os alle. Hun ville gerne sige TAK 
til alle, for den dejlige varme velkomst, hun havde fået i klubben, og især tak 
til Grethe, som fint har hjulpet hende i gang med golfen igen.
                                           TAK! for din flotte tale - Ulla

HUSK vores hyggelige bankodag i dameklubben
d. 17. november 2019. Der kan tilmeldes på Golfbox.

På gensyn i 2020 og et rigtig godt nytår med dejlige golfdage.

På gensyn

Valg/genvalg af bestyrelsen:
Tina Skou Larsen var på valg - og blev genvalgt.
Grethe Nielsen var på valg - og blev genvalgt.
Nina Gohr var på valg - og blev genvalgt. 

Hvis man har nogle nye input til hjemmesiden, kan man kontakte Rikke Haurvig på mail:
r.haurvig@gmail.com, som tager sig af opdatering af hjemmesiden.


