
 

Dameklubben – Maribo Sø Golfklub 
Beretning 2022 

 

 
Årets gang:  
Vi har i år spillet 32 tirsdage – inkl. i dag. Sæsonen startede køligt og blæsende, og 

senere fik vi en kanonsommer. Banen har været godt tør, og vi har fået masser af rul, 
med masser af muligheder for gode scores. Banen har overlevet tørken, så nu 

mangler vi/klubben bare at få rågerne til ikke at hakke i banen – vi har betalt for at 
gå der, det har de ikke.  
 

Sæsonen har været meget rolig. Vi har arrangeret Pink Cup, mens andre større 
matcher, som vi normalt også er med i, har været andres opgave.  

 
Pink Cup blev afviklet søndag 22. maj med 76 deltagere i alt, heraf 36 damer. Vi 
havde en god dag, og vi kunne sende 18.700 kr. til Kræftens Bekæmpelse. Til 

landsfinalen i år i Svendborg blev klubberne opdelt i 3 puljer: 18 klubber som har 
indsamlet størst beløb, 18 klubber, som har indsamlet størst beløb pr. kvindelig 

deltager, og blandt de øvrige klubber blev 12 klubber udtrukket – heriblandt Maribo 
Sø. Iris og Gyda deltog – de siger de har haft en god dag, men kom ikke hjem med 
præmier.  

 
Marielyst afholdt i år venskabsmatchen og vi måtte nødtvungent aflevere Kaj Boysen-

fuglen, da Falster vandt med en lille margin.  
Men i matchen mod mænnerne i august vandt vi – endda meget pænt – med et 

gennemsnit på 34,3 mod mænnernes 33,1. Tak til alle jer, der deltog, og lad os 
gentage succesen til næste år.   
Dameturen valgte vi i år at lade gå til Faaborg – igen. Et dejligt sted og en dejlig 

bane. Vi var 8 deltagere og Guada vandt matchen og fik fåret med hjem. Tidspunktet 
midt i august viser sig at være rigtig dårlig for flere, som egentlig gerne vil med på 

turen. Derfor vil vi næste år lægge turen tidligere, men kalenderen giver problemer: 
maj er fuld af helligdage og konfirmationer, og i juni er der mange matcher og andre 
aktiviteter i vores egen klub.    

 
Medlemmer 

Vi har i år 41 medlemmer, mod 53 sidste år. Af de 41 medlemmer er 14 tilknyttet 
arbejdsmarkedet – dvs. ca. en tredjedel  
Vi skrev ud til de medlemmer som var med sidste år, men som ikke er med i år, om 

de ville sige lidt om, hvorfor de ikke var med – så vi i bestyrelsen evt. kunne tage det 
op. Vi fik 3 svar, som alle gik på, at de ikke syntes de længere havde alder og helbred 

til at spille 18 huller – og at de havde været rigtig glade for at være i dameklubben. 
Så hvis der er noget, vi kunne gøre bedre, fik vi i hvert fald ikke meldinger ad den 
vej.  

  



Vi har på vore spilledage i gennemsnit været 15 på banen. Det er færre end sidste år. 

Hvorfor ved vi ikke - vejret, flere andre aktiviteter så som par-match, regionsgolf, 
baglæns gunstart, indberetning af scores for hver spilledag? eller andet? 

Som bestyrelse har vi ikke fået meldinger om det – men vi kunne godt tænke os at 
høre jeres mening om det.  

 
Baglæns gunstart: blev ved sæsonstart besluttet af moderklubben – dog med 
mulighed for lidt ”elastik”, bl.a. afhængig af, hvor mange, der tilmeldte sig 

matcherne. Efter et par spilledage med baglæns gunstart – og med mange mere eller 
mindre utilfredse bemærkninger fra vore medlemmer, tilbød sekretariatet en anden 

mulighed: De kunne tirsdag morgen se, hvor mange der havde tilmeldt sig, og så ville 
de vurdere, om vi skulle spille baglæns gunstart eller om vi kunne gå ud på huller i 
nærheden af klubhuset. Grundbeslutningen har altså hele tiden været baglæns 

gunstart, men sekretariatet har hver uge kigget på og lempet, afhængig af antal 
deltagere.  

 
Det forlyder, at moderklubben indkalder til møde om evaluering af det med baglæns 
gunstart, men mødedatoen er endnu ikke udmeldt. For os i bestyrelsen er det et 

vigtigt spørgsmål om hvad der skal veje mest: klubbens egne medlemmer eller 
greenfee-spillere. Vi bør alle kunne være her, og vi skal kunne give plads til hinanden, 

men klubbens egne medlemmer skal ikke presses ud og blive til en form for 
andenrangs-medlemmer.    
 

Indberetning af scores: sker i Dameklubben ligesom det også sker i Seniorklubben, 
Manneklubben og hos Kaninerne. Et retvisende handicap for den enkelte giver for det 

meste glæde ved spillet, fordi man lettere kan spille op til sit handicap. Et for lavt 
handicap er kun med til at give ærgrelser, fordi man ofte kommer ind med et lavt 
pointtal - og hvorfor spille et spil der mest giver ærgrelser.  

Jan Nyborg har hjulpet os med at indberette scores, men han har ønsket at stoppe 
med dette med udgangen af denne sæson.  

 
Sidste tirsdag i måneden 
Vi har i år haft 6 tirsdage med udslag kl. 14. Også her med et gennemsnit på 15 

deltagere pr. dag. Så den tidlige udslagstid giver ikke flere spillere. Men det giver os 
mere tid til at spise sammen bagefter.  

Den tidlige udslagstid blev koblet sammen med at vi kunne bestille mad udefra. Vi har 
bl.a. fået smørrebrød, sandwich og varm mad, og søgt at holde prisen nogenlunde lav 

– en enkelt gang var det lidt dyrere.  
Vi vil gerne fortsætte med den tidlige udslagstid en gang om måneden, men skal vi 
fortsætte med at bestille mad udefra? Det er hyggeligt og OK, men det har en gang 

imellem betydet en anden og tidligere tilmeldingsfrist af hensyn til madleverandøren.  
 

Pointtavle A- og B-spillere: På sidste års generalforsamling var der forslag om at 
point-tildelingen burde ændres, så både A- og B-spillerne blev tilgodeset. Forslaget 
blev trukket bl.a. fordi det var uklart, hvordan det rent praktisk kunne realiseres. 

Bestyrelsen har drøftet det og inspireret af, hvordan de gør det i Manneklubben har vi 
besluttet, at vi næste år laver en A- og en B-liste, og at der tildeles point til både A- 

og B-spillere.   
 
Mobilepay. Vi har i flere år brugt vore private bankkonti når der blev betalt til eller fra 

mobilepay. Men det er efterhånden blevet til mange transaktioner, og derfor har vi 
valgt at oprette klubbens egen mobilepay-konto. Det har kostet 999 kr. i oprettelse og 



det koster 75 øre pr. transaktion, men hellere det, end at private og klubbens midler i 

en større udstrækning blandes sammen.    
 

Dygtige piger i klubben 
Flere af vore medlemmer har i sæsonen deltaget i mesterskaber. Med et kik ned over 

resultaterne dukker Iris’ navn op mange gange – i kategorien Super Veteran Damer. 
Det siger jo alt, Iris, for du er super. Stort til lykke med titlerne som danmarksmester, 
LF-mester og klubmester.  

 
Ved klubmesterskabet gjorde andre det også godt:   

Sus Bredsgaard blev runner up i Super veteran damer.  
I kategorien veteran damer vandt Susanne Keller med Annette Markussen som runner 
up.   

I kategorien Senior damer vandt Susanne Clausen, og i Midage damer blev Amanda 
Vanggaard runner up. 

Susanne Clausen blev klubmester i hulspil og Susanne Keller runner up.  
Stort til lykke til jer alle.  
 

Bestyrelsen: Siden sidste generalforsamling har vi haft 6 bestyrelsesmøder, og 
enkelte ting er klaret pr. mail. På det konstituerende møde fordelte vi posterne 

således: formand Bente K, næstformand: Birgit, kasserer: Guada, sekretær: Bente J, 
indkøb af præmier: Kirsten N, og indkøb af mad: Hanne Larsen. Vi har haft et dejligt 
samarbejde og jeg vil godt sige tak til jer alle for godt samarbejde og for jeres 

initiativer – det er jo gået fint, selv om en eller flere af os har holdt ferie eller på 
enkelte dage har været fraværende.   

 
Stor tak til sekretariatet for råd, vejledning og bistand - og til golfklubbens øvrige 
personale og klubbens frivillige. I er alle med til at vi kan møde op på en dejlig bane 

og have det hyggeligt omkring det at spille golf. Og tak til Manneklubben, som vi har 
flere matcher med - og gerne fortsætter med det. Og endelig en stor tak til Jan 

Nyborg for at have haft godt styr på vores golfbox-aktiviteter.  
 
 


