
 

 

Referat bestyrelsesmøde Dameklubben fredag d. 16.09.2022 kl. 14.00 

 

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

Afbud: Lisbet Færgemann og Ulla Mønsted suppleant 

 

REFERAT:  Seneste referat 09.08.2022 er godkendt via mail og blev underskrevet  

DAMEDAG FLYTNING:  Mandag kan være løsningen for flytning af damedagen, hvor vi kan benytte både morgen/formiddagstider som 

nuværende tider samt eftermiddags tider fra f.eks. kl. 16. 

Torsdag eftermiddagstider er ikke blevet udnyttet, fordi de starter for tidligt for de damer der er på arbejdsmarkedet. Pia Christensen vil 

komme med et udspil til, hvordan eftermiddagstiderne eventuelt kan blive populære spilletider for AGC’s kvindelige medlemmer. 

 

NISSEMATCH:  Den 18. november, bestyrelsen ser på alternativ løsning til frokost efter nissematchen, evt. smørrebrød som ribbensteg 

udefra. 

  

BETALTE FROKOSTER EFTER HOLDMATCHER:  Budget for 2023 udarbejdes, hvorefter der tages beslutning om, hvor mange frokoster 

damklubben betaler for, 2 eller 3. 

 

AFLYSNING AF MATCHER:  Enighed i bestyrelsen om at ingen matcher i fremtiden bliver forud aflyst pga dårlige vejrmeldinger, heller ikke 

selvom der er fælles frokost efter matchen. 

 

DAMEDAG D. 1. SEPTEMBER 2023:  Spilles der Regionsgolffinale på AGC’s bane. Bestyrelsen ser på alternativ som f.eks. en match på par 3 

banen. 

 

KOMMENDE GENERALFORSAMLING:  Gerd Stafanger, Lis Tvede, Lisbet Færgemann og suppleant Ulla Mønsted er på valg. Alle stiller op til 

genvalg. 

 

HØJHANDICAPPERE:  Enighed i bestyrelsen om, at der ikke skal være maksimum handicap for at deltage i Damedagen. 

 

PRÆMIEFORDELING:  På opfordring fra et medlem i Dameklubben, har Gerd kontaktet Ernst Lund for at få klarhed for, om det er korrekt at 

scores på de sidste 9/6/3 huller er afgørende for placeringen eller om det skal være spillere med det laveste handicap der placeres bedst. 

DGU anbefaler at den matematiske metode 9/6/3 anvendes, så spillere med forskellig grundlæggende spillestyrke kan spille mod hinanden, 

der er jo allerede taget højde for handicappet én gang. 

Laveste handicap blev anvendt i gamle dage, da alting forgik manuelt og var det nemmeste at håndtere. 

 

EVENTUELT:   

• Til evalueringsmøde d. 14. oktober kl. 14 serveres kaffe og kage 

 

NÆSTE MØDEDATO:  Mandag d. 3. oktober 2022 kl. 13 i klublokalet 

 

Underskrift: 

 

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

Gerd Stafanger  Birgitte Holst  Lisbet Færgemann 

 

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

Lis Tvede  Anni Thomsen 


