
 

 

Referat bestyrelsesmøde Dameklubben fredag d. 03.06.2022 kl. 14.00 

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

 

UNDERSKRIFT GODKENDT REFERAT:  af 29. marts 2022 - underskrevet. 

 

POINTLISTE:  Efter stillet ønske om genindførelse af pointliste tages emnet op på evalueringsmøde 2022. 

 

SKOVTUR:  10. juni 2022 - Gerd kontakte Skovbo GK med endelig deltagerantal, 12 tilmeldte. Der uddeles tre præmier. 

 

ÅBEN DAMEDAG:  Sponsere og præmier blev gennemgået. Budget for præmier gennemgås på næste bestyrelsesmøde d. 17. juni, 

Anni melder tilbage om sidste års budget. Lis Tvede kontakter tidligere sponsorer sammen med Birgit Thomsen, tak til Birgit som 

har tilbudt sin hjælp.  

 

TORSDAG EFTERMIDDAG:  Gerd tager torsdag eftermiddags spilletider op med Peter Fredgaard. Dameklubbens bestyrelse vurderer 

T-tiderne er for tidlige, hvis det skal blive en succes. Interessen indtil nu har været meget lille og ikke tiltrukket yngre medlemmer 

der stadig er på arbejdsmarkedet. 

 

FOTO AF EVENTS:  Fordeles mellem Anni og Lisbet. I tilfælde af at hverken Anni eller Lisbet er til stede, varetages opgaven af et af 

de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter aftale. 

 

SPONSEREMNE:  GreenEtiq har tilbudt gennemgang af deres produkter, hudpleje. Gerd kontakter Tine Ejlersen Liebeck, GreenEtiq 

for en gennemgang af GreenEtiq produkter, hudpleje, efter fødselsdags matchen 8. juli samt muligheden for at være et nyt sponser 

emne til Åben Damedag. 

 

MULIGHED FOR 9 HULLER PÅ DAMEDAG:  Der åbnes for muligheden for at spille kun 9 huller på damedagen. 

 

UDDELING AF BIRDIEBOLDE:  Efter ønske fra medlemmer i dameklubben uddeles birdiebolde på spilledage med 

præmieoverrækkelse.  

Tak til Annette Ravnhøj for hjælpen med at lave etiketter til birdie træet. 

 

HANDICAPBEGRÆNSNING:  Der er ingen handicap begrænsning i dameklubbens matcher med undtagelse af Åben Damedag. 

 

PINK BALL TURNERING:  Det slås fast, at når den pink ball slås OUT OF BOUNDS eller I SØEN er bolden tabt uanset nye spilleregler. 

 

EVENTUELT:   

• Vandrepokal (fad) til fødselsdag matchen, vundet i 2021 af Pia Skogsted Jørgensen. Ulla kontakter Pia. 

• Venskabsmatch med Gilleleje blev ikke gennemført pga for få tilmeldte. Tages op på evalueringsmøde 2022. 

• Har et medlem lyst til at bage en kage til fødselsdagsmatchen d. 8. juli skal du kontakte Gerd 

 

NÆSTE MØDEDATO:  Fredag d. 17. juni 2022 kl. 14 i klublokalet 

 

Underskrift:  17. juni 2022 

 

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

Gerd Stafanger        Birgitte Holst   Lisbet Færgemann 

 

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

Lis Tvede        Anni Thomsen 


