
Bettina var dirigent, og det gik superfint.  Tak for det!
Stemmetæller: Lene Frendorf
Generalforsamlingen var indkaldt lovligt.
Vi startede med gennemgang af året 2021 - Tina.

Pink Cup for hele klubben blev afholdt i begyndelsen af juni med 50 deltagere, og 
dameklubbens egen turnering blev afholdt i slutningen af juli med 39 deltagere. Resultatet for 
Harekærs indsamling var igen i år rigtig godt. Vi fik indsamlet kr. 87.846,- hvilket er knap 
kr.8.000,- mere end sidste år. Det er bare så dejligt, at vi på denne måde kan hjælpe i kampen 
mod brystkræft.
Igen i år var Jonna Nielsen den spiller i hele Danmark, der samlede flest penge ind i 
personlige sponsorater, og Jonna har fået en fin halskæde og øreringe som tak for sin store 
indsamling (kr. 21.500,-). Vi fik også plads i landsfinalen med Pia Bernth og Monika Jensen. 
De var i Sorø og spille i oktober. 
Endnu engang vil vi gerne sige en kæmpestor tak til Annalise for det store arbejde, hun 
lægger i indsamlingen. Det sætter vi rigtig stor pris på. Også stor tak til Bodil Hertzum som 
har hjulpet Annalise med årets Pink Cup indsamling. Annalise ønsker at stoppe, men 
Charlotte, Helene og Bettina har tilbudt at fortsætte. Det er vi rigtig glade for.

Heldigvis er vi kommet videre med vores Corona, og vi har haft et bedre år, hvor vi har 
kunnet holde nogle gode matcher. Vi har i år været 53 medlemmer, det er 4 mere end sidste 
år, og vi har fået 4 helt nye spillere med fra ”Kvinder og Golf ”. Det er superdejligt.  
Vi har i år spillet 777 runder golf i Bunnieregi på 29 matcher. Det er i gennemsnit 26 damer 
hver onsdag, hvilket er lidt færre end sidste år. 
Vini Christensen (27) og Bente Andersen (26) er i år topscorere med hhv. 27 og 26 spillede 
runder på damedage.
Vores Åbningsmatch blev i år afholdt som planlagt.  Nivåmatchen blev rykket til september - 
der var dog ikke så stor tilslutning. Det håber vi, at vi kan gøre bedre til næste år i Nivå. 
I Skovbomatchen var vi 52 deltagere, men med et undertal af Harekær damer. Det må vi også 
ku’ gøre bedre. 
Åben Damedag blev aflyst. Vi håber, at den bliver til noget i 2022, hvis der er nogen, som 
sørger for sponsorpræmier
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Regnskabet:
Regnskabet blev fremlagt af Joan Rønne. Regnskabet blev godkendt, og vi har i år fået 
overskud, hvilket er superdejligt. Folk har været gode til at skaffe sponsorer, så der er sparet 
på præmiepengene. Vi takker MANGE GANGE vores sponsorer, det er en stor hjælp.

Under Evt.:
Forslag om at man lavede en match for ”Kvinder & Golf ” og begynderne - så de kan føle sig
godt velkomne.
Der blev spurgt efter frivillige til ”Kvinder & Golf ” - Der vil komme en mail, hvor der 
Beskrives, hvordan man kan hjælpe. Der bliver en form for tilmelding i Golfbox.
Forslag til mad: Man kan komme med forslag til, hvad maden kunne være om onsdagen, så
Heidi får lidt hjælp til, hvad vi kunne tænke os. Ønsker kan evt. gives til Charlotte eller andre
i bestyrelsen.

Indkomne forslag: Der var ingen

Sæsonens program:
Programmet blev gennemgået, og vedr. månedsafslutninger har Monika og Susanne meldt 
sig til at afholde maj måned. Bente Andersen og Anne-Marie Staxen sørger for august 
måned. Bettina Gravad og Helene Elmer sørger for september måned.

Der har været afholdt månedsmatcher, hvor en række damer har været søde at afholde 
matchen. En stor tak til Anne Marie Staxen og Bente Andersen, Bodil Hertzum og Grethe 
Sarbæk, Katrine Bak, Lena Gohr og Tina Standager. 
Årsafslutningen i uge 42 forløb godt, selvom vejret ikke viste sig fra den pæneste side. Årets 
bunnie er Bente Alice Pedersen (16.67), og runner up er Tina Skou Larsen (15.73).  Helene 
Elmer (10.1) blev årets rusher (Charlotte Johannesen blev runner up med 3.5 point), og Tina 
Skou Larsen vandt konkurrencen om flest birdies over sæsonen (8 stk.), og Bente Andersen 
blev runner up (6 stk.). Tillykke til vinderne.

Der blev ikke afholdt Solheim Cup i september mod Værebro, da vi ikke kunne stille hold - 
det håber vi at I vil støtte op om næste år, for det er en rigtig hyggelig dag.
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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 de nye damer i Bunnieklubben. TAK til Heidi for
hendes gode mad, som vi håber, at I fortsat vil bakke op om.
En stor tak til hele bestyrelsen for jeres opbakning og store hjælpsomhed.

Forslag om match i Simgolf:
Der var stemning for, at man laver en indendørs match i Simgolf en onsdag, så der vil 
komme mere info pr. mail.
Forslag om at 18 huller skal tælle, selvom at det kun er FOR 9, der tæller i matchen. Det vil 
Jonna sørge for, når de taster. (Som mændene gør om tirsdagen).
Vores hyggelige bankodag var slået sammen med vores generalforsamling, da Tina og Grethe
har været ude at rejse. Der var stor opbakning omkring, at man samlede det til en dag.
Der var ønske om, at det kunne gentages.
”Caféklubben for ikke arbejdsramte” afholder julefrokost tirsdag d. 7/12-21 kl. 12.30 - hvor 
alle er velkommen. Kontakt evt. Grethe eller Joan for mere information.

På gensyn i 2022 og et rigtig godt nytår med dejlige golfdage.


