
Beretning for 2021 – Dameklubben i Sorø Golfklub 

Dameklubbestyrelsen synes at året startede rigtigt godt, trods coronaregler i starten af året, vi fik 

både spillet meget golf og styrket mulighed for socialt samvær på det 19. hul, og vi har konstateret 

at løbende start fungerer godt og det går rigtigt godt med tilmelding på golfbox.  

I starten af sæsonen var der fin tilslutning til at spille damedag, de sidste måneder er det gået lidt 

tilbage med antal deltagere. 

Rammerne for dameklubben i 2021: Spilledag om tirsdagen med løbende start mellem kl. 16 og 

17. Vi spillede 18 huller i sommerperioden, dog kun 9 huller med sjove spil i forbindelse med 

månedsafslutninger, hvor der var fællesspisning og præmier for måneden. I april og september 

spillede vi 9 huller med mulighed for start kl. 14 for dem som gerne ville spille 18 huller i 

ydersæsonen. 

Vi har været på 2 Weekend-ture: Den 12.og 13. juni var 10 damer på tur til Fyn og den 11. og 12. 

september var 12 damer tur til Falster.  

Vi har igen deltaget i Kræftens Bekæmpelses landsdækkende turnering Pink Cup, således:  

2. juli: Pink Cup for alle damer Sorø Golfklub med 38 deltagere. 

13. august: Støt Brysterne /parmatch for alle damer og herrer i Sorø Golfklub med 63 deltagere. 

Fredag den 17. september blev Pink Cup landsfinale afviklet i Sorø Golfklub, for 80 damer fra hele 

landet, heriblandt 2 fra Sorø Golfklub. 

Årets indsamling til kræftens bekæmpelse blev kr. 42.690,-. Det er et meget flot resultat. 

Det meget flotte resultat hænger sammen med, flot tilslutning til vore matcher, samt at vi fik 

sponsorer, som har givet flotte bidrag, både som personlige sponsorater og som præmie sponsor til 

Støt Brysterne. 

Der er 42 damer, som er en del af dameklubben og får udsendt informationsbreve, det er samme 

niveau som i 2020. 

2021 blev året hvor vi afskaffede kontingent, i stedet bad vi om indbetaling af kr. 150 til præmier, 

desuden brugte vi af formuen til månedspræmierne. Dameklubbens økonomi er således: 

Formue ved årets start.  Kr. 7.113,- 
32 indbetalinger a kr. 150,- til præmier  kr. 4.800,- 
Præmier købt i Proshoppen -kr. 6.937,- 
Rente betalt på bankkonto -Kr.      12,- 
Formue ved årets afslutning  kr. 4.976,- 
 

Der er udleveret regnskab både for dameklubben og for Indsamling til Pink Cup turneringen, fordi 

vi ønsker at give overblik over, hvor mange penge vi arbejder med i løbet af året, 

Det er vigtigt, at dameklubben er et sted, hvor vi gerne vil mødes og spille med andre damer helst 

hver tirsdag og vi vil gerne kunne tiltrække så mange damer som muligt.   

Efter generalforsamlingen vil vi gerne have en åben drøftelse af rammerne for spilleplan for næste 

år, herunder inspiration og forslag som kan få flere til at spille. 

 

Til sidst siger bestyrelsen for dameklubben: TAK til alle for sæsonen 2021 og på gensyn i 2022. 

Hanne Jensen, formand, den 29. september 2020. 


