
 

 

Referat bestyrelsesmøde Dameklubben fredag d. 29.04.2022 kl. 14.00 

Tilstede: Gerd Stafanger, Birgitte Holst, Lis Tvede, Lisbet Færgemann og Anni Thomsen, referent 

 

GODKENDELSE AF REFERAT:  Godkendt referat af 29. marts 2022 blev underskrevet. 

 

GOLFBOKS:  Birgitte, Lisbeth og Gerd er ansvarlig for golfboks og fordeler turneringer imellem sig. Lis og Anni oplæres senere i 

Golfboks. 

 

OPGAVEFORDELING: 

Dameklubbens hjemmeside – Gerd 

Dagsorden til møder – Birgitte 

Referat af møder – Anni 

Turneringsplan torsdag eftermiddag – Birgitte 

Udflugter: Gilleleje venskabsmatch 1/6-22 og skovtur Skovbo GK 10/5-22. Tilmelding til begge udflugter skal ske på opslagstavlen i 

Damernes omklædningsrum. Gerd udarbejder opslag. 

Præmier - Lis 

Skabet på kontoret – Lis 

Økonomi – Anni 

Medlemsfortegnelse/telefon liste – Anni 

 

MATCHPLAN:  Sidste hånd på matchplan med en væsentlig rettelse d. 19. og 26. august som byttes om af hensyn til frokost og 

præmieoverrækkelse, så vi har gunstart sammen med frokost og præmieoverrækkelse. 

Beklageligvis er der planlagt frokost efter den første parmatch d. 20/5-22, hvor der ikke er gunstart. Ændres i sæson 2023, så 

fællesspisning og præmieoverrækkelse arrangeres på spilledage med turneringer med gunstart. 

 

OPRYDNING I SKAB:  Der er ryddet op i skabet. Alt historisk materiale gemmes. 

 

PRÆMIER:   

Prisniveau ca. kr.: 1. præmie 100,-, 2.+3. præmie 50,-. Ulla udarbejder XL ark. 

Gavekort til restauranten skal anvendes inden udgangen af oktober 2022. 

 

HJEMMESIDEN:  Orientering, nyhedsbreve og referater lægges på Dameklubbens hjemmesiden. 

 

VELKOMST FOLDEREN:  Endelig godkendt med en enkelt tilføjelse af et foto under teksten på sidste side. Sættes i tryk. Udleveres til 

nye medlemmer og et antal foldere lægges i Damernes omklædningsrum. 

 

EVENTUELT:   

• Åben Damedag annonceres på AGC’s hjemmeside. Deltagelse for AGC- og Kongegolfere kr. 350,00 øvrige deltagere kr. 

500,00. Tilmeldingen åbner d. 15. maj 2022. 

• Bestyrelsen har besluttet, at frivillig hjælp i dameklubben sommetider kan belønnes med en kop kaffe eller øl. Aftalt en 

samleregning med Julie og Tom. 

 

NÆSTE MØDEDATO:  Fredag d. 3. juni 2022 kl. 14 i klublokalet  

 

Underskrift:  3. juni 2022 

 

-----------------------------  ------------------------------  -------------------------------- 

Gerd Stafanger        Birgitte Holst   Lisbet Færgemann 

 

-----------------------------      ------------------------------- 

Lis Tvede        Anni Thomsen 


