
 

 

Referat bestyrelsesmøde Dameklubben tirsdag d. 09.08.2022 kl. 14.00 

 

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

Afbud: Ulla Mønsted suppleant 

 

REFERAT:  Seneste referat 12. juli 2022 er godkendt via mail og blev underskrevet  

ÅBEN DAMEDAG:  Evaluering: 

- Meget positive tilbagemeldinger er modtaget fra deltagere både fra AGC og gæste klubber. 18 golfklubber var 

repræsenteret. 51 AGC/Kongegolf medlemmer, 44 andre klubber. På et tidspunkt var der venteliste på 10 spillere. 

- Til næste år vil opstilling af tilmeldinger blive ændret lidt, så tilmeldinger incl. spillere på venteliste ikke stopper førend ca. 

120/125 for at sikre 100 spillere. 

- Morgenmad og frokostbuffet ok. Til næste år er kaffekopper klar på bordene med kopper vendt nedad. Kaffekander sendes 

rundt til bordene ligesom kagen. 

- Der skal ikke placeres spillere for bordenderne, det skaber forvirring. 

- Skulle regn igen afbryde præmieuddelingen, ringer vi med klokken og alle bliver bedt om at gå ind i klubhuset. 

- Klappepræmier – scorekortene lægges i en kurv eller lign. og trækkes derfra, det vurderer vi vil være hurtigere, da det er 

svært at sprede en vifte med 70 scorekort. 

- Servicevognen vil også have til opgave at være ”banekontrol”. 

- Sponserer – Lis sender takkekort med foto af vindere til sponserer og delvis sponserer, Bendix Smykker, Glasværkstedet og 

Bryghuset Hundested, Ure & Smykker og Skjold Burne Frederiksværk - Gerd sender til Green Etiq. 

- En stor tak til Birgit Thomsen og Annie Christensen for jeres hjælp. 

 

DAMEDAG FLYTNING: Vi undersøger stadig mulighederne for at flytte damedagen, idet fredag for mange er en vanskelig spilledag pga 

familie mv. 

  

HALVÅRS REGNSKAB:  Blev gennemgået og godkendt. Frokost efter afslutningsmatch sponseret af dameklubben fastholdes.  

 

PRÆMIER FOR SPILLEDE TURNERINGER: Der skal bruges d. 19. august - Lisbet og Gerd gennemgår, hvor mange der skal bruges og 

Lisbet sørger for indkøb af disse. 

 

EVENTUELT:   

• Fra næste sæson skal deltagerne til Dameklubbens parmatcher tilmelde sig med makker i turneringsmodulet, hvorefter 

holdene sammensættes. På denne måde undgår vi, at have ledige tider mellem holdene.  

• Årets match, scorekort lægges ind samme dag/senest dagen efter for at undgå forsinkelser i handicap ændringer, som 

tilfældet var i år. 

 

NÆSTE MØDEDATO:  fredag d. 16. september 2022 kl. 14 i klublokalet 

 

Underskrift: 

 

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

Gerd Stafanger  Birgitte Holst  Lisbet Færgemann 

 

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

Lis Tvede  Anni Thomsen 


