
Dameklubben – Næstved Golfklub 
 
Beretning 2019 
 
Vi har i år været 51 medlemmer, heraf 5 nye medlemmer, der ikke har været 
med i Dameklubben tidligere.  
 
Der har været pænt fremmøde til tirsdagsmatcherne 25 - 30 spillere pr. 
match. 

Ved bestyrelsesmødet d. 19. januar besluttede bestyrelsen, at vi alle ville 
betale kontingent, selvom det på generalforsamlingen enstemmigt blev 
besluttet, at bestyrelsen skulle fritages for denne betaling. Vores økonomi i 
klubben var fin, men vi følte ikke, at der var plads til en kontingentfritagelse 
for bestyrelsen. 

Vi besluttede ligeledes at afskaffe Nissematchen. Nissematchen er den dyreste 
match vi har, og der er ofte ikke mange deltagere. 

Som noget nyt lovede vi at Dameklubben byder på middag i golfklubbens 
restaurant efter den årlige generalforsamling. 

Året startede med et informationsmødemøde d. 21 marts hvor vi fortalte vi 
lidt generelt om DAMEKLUBBEN, årets program blev præsenteret, og som 
noget nyt i år, lavede vi en ”byttecentral” med og salg/byt/køb af golfting. 

Vi har desuden lavet en oversigt over de spilformer vi bruger i årets matcher, 
der blev publiceret på vores hjemmeside: http://www.ngk-dameklubben.dk 

Spillet startede med en 9-hullers match efterfulgt af en 18-hullers 
invitationsmatch, hvor spillere, der var interesseret i at blive medlem af 
Dameklubben kunne spille med og få en fornemmelse af, hvordan det hele 
fungerer, og hvad Dameklubben er for en størrelse. 
 
Vejrmæssigt har vi i år været heldige. Vi har spillet stableford og slagspil – 
oftest svensk slagspil - fra henholdsvis Blå, Rød og Pink tee overvejende i 
tørvejr. Den gode bane resulterede sommeren igennem i nogle meget fine 
scores. 
Sidst på året var vi udfordret af nogle dage med regn, hvor vi modtog en del 
afbud – ikke helt hensigtsmæssigt, da det efterlod nogle spillere uden 
spillepartnere. 
 



I august måned afholdt vi invitationsmatch, hvor alle klubbens damespillere 
var inviteret til at deltage. Der var 34 deltagere, hvoraf 6 ikke var medlemmer 
af klubben. Desværre var vi udfordrede af at en del spillere var rejst til 
Bornholm for at deltage i Bornholm Open. 
 
Sidste spilledag i september sluttede vi sæsonen af med at spille 9 huller med 
3 jern efter eget valg. Dagen sluttede med Kalkunsteg med diverse tilbehør og 
uddeling af årets sidste præmier. 
 
Den løbende konkurrence om at blive Årets spiller blev i år vundet af Pia 
Romme Rasmussen med et gennemsnit på 3,31 i 10 spillede matcher. Lige 
efter, som nr. 2 fulgte Joan Elmkvist Jensen med 3,14 i gennemsnit. 
Pia fik en flot præmie sponseret af guldsmed Cassiopeia samt Dameklubbens 
vandrepræmie. 
 
Også i år har vi spillet Eclectic brutto med 13 tællende matcher henover 
sæsonen. Vinderen blev også her Pia Romme Rasmussen. Præmien var en 
gavekurv fra Kræmmerhuset og en buket blomster fra Blomstertrylleriet. 
 
Fra bestyrelsens side og på vegne af spillerne, skal der lyde en tak til 
Dameklubbens sponsorer: 
Cassiopeia guld og sølv – Flagmatchen og Årets spiller 
Fleur, Den grønne butik, Fiskehuset Enø, Engbork, Restaurant Fjord, 
Næstved Golfbane, Enø grill og steakhouse, Martens Røgeri, Kræmmerhuset 
og Blomstertrylleriet. 
Kirsten Florentz valgte at forlade bestyrelsen pga. diverse operationer, der 
gjorde at hun ikke kunne spille golf, og som tog meget af hendes tid. 
I stedet indtrådte Joan Elmkvist Jensen som medlem. 
Bestyrelsen bestod af Susanne Harris som kasserer og sponsoransvarlig, Helle 
Scharla som sekretær og webmaster, Kirsten Ørnvold som præmieansvarlig 
og Joan Elmkvist Jensen som hårdtarbejdende menigt medlem. 
 
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for 
godt samarbejde i årets løb. Tak til Kirsten Florentz for den tid hun arbejdede 
i bestyrelsen for DAMEKLUBBEN, tak til Helle Scharla for arbejdet med 
hjemmesiden og tak til Jeannette Christiansen for revidering af regnskab. 
 
 
 
 
 
 



Dameklubben afholdt generalforsamling d. 28. oktober med deltagelse af 24 
medlemmer.  
 
Her var Susanne Harris og Kirsten Ørnvold på valg, og begge blev genvalgt. 
Anne Fossing blev genvalgt som suppleant og Jeanette Hemmingsen blev 
valgt som ny suppleant. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig med undertegnede som formand, Susanne 
Harris som kasserer og sponsoransvarlig, Helle Scharla som sekretær og 
webmaster, Kirsten Ørnvold som præmieansvarlig og Joan Elmkvist Jensen 
som menigt medlem. 
Anne Fossing og Jeanette Hemmingsen er suppleanter. 
 
Vi holdt ekstraordinær generalforsamling d. 18. november, og forslagene til 
ændringer i vedtægterne blev vedtaget. 
 
 
 
 
 
 
 
Næstved den 20. november 2019 
 
Inger Stamp, formand for Dameklubben  
 


