
LINKSGREVINDERNE - DAMEKLUBBEN I GREVE GOLFKLUB 
Referat af bestyrelsesmøde 

 

Dato: 12. august 2015 

Deltagere:  Annelise Beenfeldt 
Lise-Lotte Helvang 
Jette Linnemann 
Susan Carstensen 
Inge Larsen 
Lotte Stoltenberg 

Afbud:  Anne Risum Kamp 
Pia Bonke 

 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelse af yderligere 
punkter. 
 

2. Valg af referent 
Inge blev valgt til referent. 
 

3. Godkendelse af referat  
Referat fra 20. maj blev godkendt uden tilføjelser. 
 

4. Siden sidst 
a) Medlemsstatus  

66 medlemmer  
b) Økonomi AB 

Annelise redegjorde for dameklubbens økonomi. 
Bank- og kassebeholdningen udgjorde i alt kr. 9457,95. 

  

5. Opfølgning på afholdte arrangementer 
a) Spiseaften 27. maj herunder modeshow 

En sjov aften med god stemning, som godt kan 
gentages i næste sæson. Der var efterfølgende lidt 
udfordringer for nogen med at få det bestilte tøj fra 
leverandøren. 

b) Spiseaften 24. juni herunder ”fodshow” 
Der var enighed om at også aftenen med fodterapeut 
Lone Christensen var spændende og sjov.  

c) Spiseaften 29. juli 
En god og hyggelig dag. 

d) Linksuge (damedag) 
Damedagen forløb fint. Desværre var der ikke så 
mange af bestyrelsesmedlemmerne der kunne deltage 
pga. arbejde.  

  
  



6.  Kommende spiseaftner (præmier, forløb osv) 
e) Spiseaften 26. august 

Annelise og Lise-Lotte står for dagen.  
Der spilles ”Norsk Stableford” (i stedet for Bisque) 
Præmier: 
1. præmie: gavekort på 200 kr. og en flaske vin 
2. præmie: gavekort på 150 kr. og en flaske vin 
3. præmie: gavekort på 100 kr. og en flaske vin 
Længste drive: tørklæde (fra præmiekassen) 
Nr. 20: 3 bolde og en flaske vin 
Klappepræmier 3 pakker bolde à 3 stk.  

f) Spiseaften 30. september 
Susan og Anne står for dagen.  
Der spilles ”tre i baggen” 
1. præmie: gavekort på 200 kr. og en flaske vin 
2. præmie: gavekort på 150 kr. og en flaske vin 
3. præmie: gavekort på 100 kr. og en flaske vin 
tættest hul eller længste drive: en ting fra 
præmiekassen 
evt. andre præmier fra præmiekassen 
Klappepræmier 3 pakker bolde à 3 stk.  
 

Det blev i første omgang besluttet at opkræve kr. 100 for de 
to sidste månedsafslutninger. Men efterfølgende har et kig på 
økonomien gjort at vi kan bibeholde betaling på kr. 75 kr.  
 

7. Formiddagsdamer – tidsbestilling / -afvikling 
Systemet med at trække lod om formiddagen synes at 
fungere. Hvis der viser sig et ønsker eller behov kan det tages 
op på generalforsamlingen. 
 

8. Hulspilsturnering 
Jette fremlagde resultaterne af de indledende puljer. En del 
damer har trukket sig fra turneringen. Jette skriver ud til 
damerne om hvordan slutspillet ser ud. 
 

9. Sverigestur 
Sverigesturen begynder at falde på plads. Der var enighed om 
at damerne selv finder sammen i grupper, som skal bo 
sammen i de tre hytter. Én hytte/gruppe sørger for aftensmad 
fredag, én hytte/gruppe sørger for aftensmad lørdag og den 
sidste hytte/gruppe sørger for morgenmad begge dag.  
Turen er helt og aldeles brugerbetalt. Der bruges ikke midler 
fra damekassen. 
 

  



10. Kønnenes Kamp 3. oktober 
Dame- herreafslutningen afholdes lørdag den 3. oktober. 
Men der var ikke umiddelbart stemning for at kombinere med 
Lyserød Lørdag, da vi ikke mente vi kunne finde på gode 
indsamlingsideer. 
Dagen afholdes som en hyggelig match med indlagte 
konkurrencer.  
Betaling: indtil videre vil der blive opkrævet kr. 100. Vi ser 
nærmere på økonomien, når vi nærmer os dagen. 
 

11. 2016 ideer 
God idé med et par foredrag/indslag ved månedsafslutninger.  
Der var stemning for at genoptage PINK CUP i 2016, såfremt 
det kunne ske i samarbejde med turneringsudvalget. Der var 
enighed om at der skal være fokus på den hyggelige dag og vi 
ikke nødvendigvis behøver at lægge så stort et arbejde i at 
finde så mange yderligere præmier ud over de præmier 
Kræftens Bekæmpelse stiller til rådighed.  
Den netop afholdte sommerturnering, som blev afholdt som 
en eftermiddagsturnering var rigtig hyggelig. Det kunne være 
en idé at lave Pink Cup som en eftermiddagsturnering med 
middag/præmieuddeling om aftenen. 
Vi arbejder videre ud fra disse ideer. 
 

12. Generalforsamling 25. oktober 
Den nærmere planlægning af generalforsamlingen 
henlægges til næste møde den 23. september. Pia Bonke 
havde givet udtryk for at hun ikke ønsker genvalg som 
suppleant. 
 

13. Mødets afslutning 
Ikke noget yderligere at referere. 
Næste møde er onsdag den 23. september.  
 

 
For referatet  
Inge  
08.09.15 


