
r pris på. Charlotte har tilbudt at fortsætte. Det er vi rigtig glade for. 
Der blev afholdt Solheim Cup i september i Værebro, hvor vi desværre tabte - det håber vi, at 
vi kan gøre bedre næste år, for der bliver det jo på hjemmebane.
Der har været afholdt månedsmatcher, hvor en række damer har været søde at afholde 
matcherne. En STOR TAK til dem. 
Årsafslutningen gik fint med godt vejr. Årets Bunnie er Mona Nielsen. Runner up er Tina 
Skou Larsen. Bettina blev årets rusher. Tina Skou Larsen lavede fest birdies over sæsonen.
Tillykke til vinderne.
Regnskabet:
Regnskabet blev fremlagt af Tina, da Joan desværre var syg. Regnskabet blev gennemgået og 
godkendt.
Indkomne forslag: Der kom et forslag fra Lis Gorm Hansen:
At ændre slagene i slaggolf. Der var en snak omkring dette - med fordele og ulemper. Det 
endte med en afstemning, og der var flertal for, at det skal afprøves i 2023. Ændringer er at 
man har 5 slag ekstra i stedet for 6 slag, før at man samler op.
Sæsonens program:
Programmet blev gennemgået, og vedr. månedsafslutninger har Bente Andersen og 
Ann-Marie Staxen meldt sig til at afholde maj måned. Lis Gorm, Connie og Gurli sørger for 
august måned. Bettina, Mona og Nina, sørger for september måned.
Under Evt.:
Forslag til anderledes spilleform om onsdagen. Det er der delte meninger om. Det er derfor
op til dem, som afholder matchen til månedsafslutningen.
Der blev meldt ud, at Grethe og Lene stopper med at arrangere  Åben Damedag. Det er et 
stort arbejde, og det er svært at finde nye arrangører. Det blev besluttet, at der kan være flere 
personer om det, så der er små grupper til forskellige opgaver. Der kommer en skrivelse pr. 
mail omkring dette.
Der var også ønske om at få ”spærret” et par tider omkring kl.16.00 om onsdagen, da 
der kommer mange gæster udefra omkring det tidspunkt. Vi prøver at spærre 4 tider: 
Ca. kl. 15.52 / 16.00 / 16.07 /16.15 - så ser vi hvordan det går.
Valg/genvalg af bestyrelsen:
Kasserer Joan Rønne var på valg - og blev genvalgt.
Charlotte Johannesen var på valg - og blev genvalgt.
Lene Frendorf var på valg - ønsker ikke genvalg. Gurli blev valg ind i stedet for.
Stor TAK og velkommen til Gurli.
Vi fortsætter med banko og generalforsamling samme dag. Det var der stadig stemning for.
Vi håber, at der er lidt større tilslutning til næste år.
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 Bunnie klubben. TAK til Heidi for
hendes gode mad, og velkommen til Iben, som vi håber, at I vil bakke op om.
En stor tak til hele bestyrelsen for jeres opbakning og store hjælpsomhed.
På gensyn i 2023 og et rigtig godt nytår med dejlige golfdage.
På gensyn!

Referat fra Generalforsamling søndag d.20/11-22

Bettina var dirigent, og det gik super fint. Tak for det!
Stemmetællere: Susanne og Mona.
Generalforsamlingen var indkaldt lovligt.
Vi startede med gennemgang af året 2022 ved Tina.

Vi har i år været 50 medlemmer, det er 3 mindre end sidste år, men vi har fået nye
spillere med fra ”Kvinder og Golf ”. Det er super dejligt. 

Vi har i år spillet 753 runder golf i Bunnieregi på 30 matcher.
 
Vores Åbningsmatch blev i år afholdt som planlagt. Nivåmatchen blev afholdt i maj -  vi
tabte desværre. Der var kun 13 deltagere fra Harekær. Det håber vi, at vi kan gøre
bedre til næste år, hvor den bliver afholdt på hjemmebane. 
Skovbomatchen blev afholdt i juni, hvor Skovbo mente, at de vandt, men efter nærmere
tælling var det faktisk Harekær, som løb med sejren. Skovbo kom derfor efterfølgende
pænt og afleverede pokalen tilbage. 

Åben Damedag blev afholdt i juni som en kæmpe succes. En STOR TAK til Grethe og
Lene H. som gør et kæmpe stykke arbejde, og TAK til alle hjælperne. Grethe og Lene
ønsker ikke at fortsætte, så der skal foretages nogle ændringer.

Pink Cup for hele klubben blev afholdt i maj og igen i juli. Resultatet for Harekærs
indsamling var igen i år rigtig godt. Vi fik indsamlet kr.  88.923,- hvilket igen er rekord.
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 fest penge ind i
personlige sponsorater med over kr. 29.000,- . Vi fik også plads i landsfinalen, som blev
afholdt i Svendborg, hvor Joan og Jonna  deltog. 

En kæmpe stor TAK til Charlotte for det store arbejde hun lægger i indsamlingen. Det
sætter vi rigtig stor pris på. Charlotte har tilbudt at fortsætte. Det er vi rigtig glade for.



Referat fra Generalforsamling søndag d.20/11-22

Der blev afholdt Solheim Cup i september i Værebro, hvor vi desværre tabte - det
håber vi, at vi kan gøre bedre næste år, for der bliver det jo på hjemmebane.

Der har været afholdt månedsmatcher, hvor en række damer har været søde at afholde
matcherne. En STOR TAK til dem. 
Årsafslutningen gik fint med godt vejr. Årets Bunnie er Mona Nielsen. Runner up er
Tina Skou Larsen. Bettina blev årets rusher. Tina Skou Larsen lavede flest birdies over
sæsonen. Tillykke til vinderne.

Regnskabet:
Regnskabet blev fremlagt af Tina, da Joan desværre var syg. Regnskabet blev
gennemgået og godkendt.

Indkomne forslag: Der kom et forslag fra Lis Gorm Hansen:
At ændre slagene i slaggolf. Der var en snak omkring dette - med fordele og ulemper.
Det endte med en afstemning, og der var flertal for, at det skal afprøves i 2023.
Ændringer er at man har 5 slag ekstra i stedet for 6 slag, før at man samler op.

Sæsonens program:
Programmet blev gennemgået, og vedr. månedsafslutninger har Bente Andersen og 
Ann-Marie Staxen meldt sig til at afholde maj måned. Lis Gorm, Connie og Gurli sørger
for august måned. Bettina, Mona og Nina, sørger for september måned.

Under Evt.:
Forslag til anderledes spilleform om onsdagen. Det er der delte meninger om. Det er
derfor op til dem, som afholder matchen til månedsafslutningen.

Der blev meldt ud, at Grethe og Lene stopper med at arrangere  Åben Damedag. Det
er et stort arbejde, og det er svært at finde nye arrangører. Det blev besluttet, at der
kan være flere personer om det, så der er små grupper til forskellige opgaver. Der
kommer en skrivelse pr. mail omkring dette.



Referat fra Generalforsamling søndag d.20/11-22

Der var også ønske om at få ”spærret” et par tider omkring kl.16.00 om onsdagen, da 
der kommer mange gæster udefra omkring det tidspunkt. Vi prøver at spærre 4 tider: 
Ca. kl. 15.52 / 16.00 / 16.07 /16.15 - så ser vi hvordan det går.

Valg/genvalg af bestyrelsen:
Kasserer Joan Rønne var på valg - og blev genvalgt.
Charlotte Johannesen var på valg - og blev genvalgt.
Lene Frendorf var på valg - ønsker ikke genvalg. Gurli blev valg ind i stedet for.
Stor TAK og velkommen til Gurli.

Vi fortsætter med banko og generalforsamling samme dag. Det var der stadig stemning
for. Vi håber, at der er lidt større tilslutning til næste år.

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 Bunnie klubben. TAK til Heidi for hendes gode mad,
og velkommen til Iben, som vi håber, at I vil bakke op om.
En stor tak til hele bestyrelsen for jeres opbakning og store hjælpsomhed.

På gensyn i 2023 og et rigtig godt nytår med dejlige golfdage.
På gensyn!


