
LINKSGREVINDERNE – DAMEKLUBBEN I GREVE GOLFKLUB 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

 

Dato: Onsdag, den 25. februar 2015 

Deltagere: 
 

Annelise Beenfeldt Sørensen 
Anne Risum Kamp 
Susan Carstensen 
Lotte Stoltenberg 
Lise-Lotte Helvang 
Jette Linnemann 
Inge Larsen 

Afbud: Pia Bonke 

 

DAGSORDEN og REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden – og eventuelle tilføjelser hertil 

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 
 

2. Valg af referent 
Inge blev valgt til referent. 
 

3. Bestyrelsen konstituerer sig 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
Formand: Inge Larsen  
Næstformand: Jette Linnemann 
Kasserer: Annelise Beenfeldt 
Menige medlemmer:  
Anne Risum Kamp 
Susan Carstensen 
Lise-Lotte Helvang 
Suppleanter: 
Pia Bonke 
Lotte Stoltenberg 
 

4. Økonomi /medlemsstatus  
Kassebeholdning: kr. 622,50 
Konto: kr. 5362,30 
Indtil videre 11 indmeldelser for 2015 
 

5. Planlægning af spiseaftner 2015:  

Dato: Spilleform: Tovholdere: Eclectic: 

29. april Texas Scramble Jette og Lise-Lotte Nej 

27. maj Lyserød bold Anne og Lotte Nej 

24. juni Stableford Pia og Susan Ja 

29. juli Snorematch Annelise og Inge Nej 

26. aug. Bisque tilrettet Inge og Jette Nej 

30. sept. 3-i-baggen Susan og Anne Nej 

 



Tovholdere er ansvarlige for: 

 at lave en udførlig vejledning til spilleformen, som udleveres til en holdleder i hver 
bold.  

 at udlevere scorekort fra kl. 16 

 at indsamle scorekort efter endt spil 

 at tælle scorekort sammen og finde vindere 

 at overrække præmier 
Det blev besluttet, at månedsafslutninger generelt ikke er tællende til Eclectic dog undtagen 
24. juni, hvor der spilles almindelig stableford. Ved månedsafslutninger er det det sociale, 
der er i højsædet. 
Alle månedsafslutninger er oprettet i golfbox, men endnu ikke synlige. IL tilretter disse med 
spilleformer osv. samt gør dem synlige inden sæsonstart 1. april. 
IL er ansvarlig for at lave startlister. De udpegede tovholdere sørger for øvrige opgaver. 
 
Præmier:  
Der anvendes fortrinsvis vin, bolde og gavekort til shoppen som præmier. Dameklubben 
ønsker på denne måde at støtte shoppen i Greve Golf. Den nuværende restbeholdning af 
præmier anvendes i det omfang, det er muligt.  
Det blev besluttet, at der fortsat kun spilles i én række. Bestyrelsen har ikke indtryk af at det 
er enden høj- eller lavhandicapper, der vinder hver gang, men derimod at det er et bredt 
udvalg af damerne, der vinder. Dog deles Eclectic fortsat i A- og B-række. 

 

6.  
 

 

 

Planlægning af øvrig sæson 2015 
a) Åbent Hus 

Dameklubben holder i lighed med de seneste to år åbent hus inden sæsonstart. Det 
sker søndag, den 29. marts kl. 14 til 15 med mulighed for at spille 9 huller bagefter.  
Alle damemedlemmer af GGK. IL udfærdiger skrivelse til udsendelse og gør 
opmærksom på, at hverdagsmedlemmer også kan spille med denne dag og generelt 
ved månedsafslutninger.  
IL entrerer med sekretariatet mht. kaffe og kage til ca. 20 personer og spærrer tider i 
Golfbox.  

b) Eclectic 2015 
Susan er ansvarlig for at registrere Eclectic, som starter den 1. april og sidste 
”eclectictællende” spilledag er 23. september. For så vidt angår månedsafslutninger, 
så kan kun den 24. juni tælles med i Eclecticregnskabet. SC sender så vidt muligt hver 
mandag den opdaterede eclecticliste til IL for uploading på hjemmeside og til PB for 
print og offentliggørelse på dameklubbens opslagstavle i klubhuset.  
 

c) Løbende (cup-)turnering 

Der forsøges etableret to hulspilsturneringer: én over 9 huller og én over 18 huller. 
Man melder sig der, hvor man har lyst (9 eller 18 huller).  

Der spilles i puljer med 4 i hver – det vil sige alle får minimum 3 kampe. Fra hver pulje 
går 1′eren og 2′eren videre. 1′eren møder 2′eren, og 2′eren møder 1′eren fra en 
anden pulje i knockout kampe. Vinderen af en knockout kamp, går videre til næste 
runde, og møder en anden vinder fra en knockout kamp. Dette fortsætter indtil der er 
fundet en samlet vinder. 



 Alle spiller fra rød tee. 

 Hulspilskampe kan spilles på vilkårlige dage, man aftaler indbyrdes. 

 Der spiller med 5/6 handicap (Handicap = antal tildelte slag på banen). 
Eksempel: 
Spiller A har 9 slag på banen 
Spiller B har 22 slag på banen 
Spiller A: 9 / 6 = 1,5 | 1,5 * 5 = 7,5 (handicap rundes altid ned) 
Spiller B: 22 / 6 = 3,6 | 3,6 * 5 = 18 
Herefter minusser vi højeste handicap med laveste (18 – 7 = 11) – dette vil sige at 
spiller B har ekstra slag på de 11 sværeste huller. 
Den spiller med lavest handicap har altså ingen ekstra slag, og spiller derfor fra 
“scratch” 

d) Evt. match med naboklub 
Ideen sættes på hold lige p.t. 

e) Linksuge / Åben Dameturnering 15. juli 2015 
Dameklubben tilslutter sig Linksugen med en turnering den 15. juli. Dameklubben 
stiller hjælpere til rådighed på dagen til udlevering af scorekort, præmieoverrækkelse 
osv.  
Vi opfordrer til, at der spilles en form for holdturnering. For at så mange som muligt 
kan deltage foretrækker Dameklubben en ”efter-arbejde” turnering f.eks. med start 
kl. 16. Der kunne udleveres en god banesandwich ved start og evt. en lille form 
for forfriskning efter 9 huller eller via baneservice. Der serveres ingen mad ved 
præmieoverrækkelsen, men derimod et glas vin eller lign. til at gå hjem på. Da solen 
først går ned 21.46, burde det kunne lade sig gøre med en fyraftensturnering.  

f) Kønnenes Kamp -  Lørdag, den 3. oktober 2015 
Der afholdes i år ikke Pink Cup i Greve Golfklub. Det blev drøftet, om man som en lille 
pendant til Pink Cup kunne lave en mindre happening i forbindelse med Kønnenes 
Kamp den 3. oktober, som netop falder sammen med den landsdækkende Lyserød 
lørdag.  

g) Andre ideer? 
Ikke på nuværende 

7. Golfens Dag søndag, den 19. april 2015 
a) Hvem har mulighed for at deltage 

SC, IL, AK, AB 
b) Rekruttering af nye Linksgrevinder 

Se punkt 6a, desuden udarbejdes folder til udlevering på dagen i lighed med 2014. 
c) Synlighed på dagen 

Bord i lighed med 2014 

8. Mødekalender 2015 
20. maj 2015 kl. 19 (9 huller inden fra ca. 17) 
12. august 2015 kl. 19 (9 huller inden fra ca. 17) 
23. september 2015 kl. 19 (9 huller golf fra ca. 16.30) 
Generalforsamling 25. oktober 2015 kl. 14 med mulighed for at spille 18 huller fra kl. 10 eller 
9 huller fra kl. 12. 

9.  Eventuelt  
Intet under eventuelt. 
Mødet afsluttedes kl. 20.10 

For referatet  
Inge Larsen / 25.02.15 


