
LINKSGREVINDERNE - DAMEKLUBBEN I GREVE GOLFKLUB 
Referat af bestyrelsesmøde 

 

Dato: 20. maj 2015 

Tid: Kl. 19:00 

Sted: Klubhuset 

Deltagere: Anne Risum Kamp 
Annelise Beenfeldt 
Lise-Lotte Helvang 
Jette Linnemann 
Susan Carstensen 
Inge Larsen 
Lotte Stoltenberg 
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 25. februar blev godkendt uden tilføjelser. 
  

4. Siden sidst 
a) Medlemsstatus:  

63 medlemmer pr. 20.05.15 
b) Økonomi 

AB redegjorde for økonomien, som følger det 
budgetterede. Der er indbetalt depositum for 
Sverigesturen fra en del damer. Disse penge holdes 
separat.  

 

5. Opfølgning på afholdte arrangementer 
a) Åbent hus 16. marts 

Der var en rigtig god stemning ved Åbent Hus 
arrangementet den 16. marts. Små 20 damer var 
mødt op og dameklubben fik tre nye medlemmer. 
Åbent hus arrangementet synes at være en god idé 
som start på sæsonen og nye damer giver udtryk for 
at det er en rar måde at komme i gang på.  

b) Golfens Dag 19. april 
Golfens dag forløb rigtig fint. Der var en god og 
hyggelig stemning (”Tivoli-stemning” som AK sagde)  
Godt organiseret. 

c) Første spiseaften afholdt 29. april  
Første spiseaften forløb godt. Det var en god idé at 
starte med en holdturneringsform, da dette også 



tilgodeser nye golfere.  
Der var en god og positiv stemning og damerne gav 
udtryk for at det var flotte præmier. Maden var dog 
ikke helt tilfredsstillende. 

  

6.  Kommende spiseaftner (præmier, forløb osv) 
a) Spiseaften 27. maj herunder modeshow 

Abacus kommer med modeshow. Mad: fyldt mørbrad 
med sovs, kartoffelkage. Rabarberkage til dessert. 

b) Spiseaften 24. juni  
Med besøg af fodterapeut Lone Christensen. IL tager 
kontakt. 

c) Spiseaften 29. juli 
Snorematch. IL og AB er tovholdere. 

 

7. Formiddagsdamer – tidsbestilling / -afvikling 
Der har været lidt tumult omkring afviklingen af 
formiddagstider. Fortrinsvis mht. de damer, som ønsker at gå 
18 huller. IL skriver ud omkring dette (at tiden 9.50 fortrinsvis 
er for de damer, der ønsker at gå 18, så dette ikke 
karambolerer med resten af damerne) 

8. Hulspilsturnering 
JL er tovholder og skriver ud til damerne. 

9. Linksuge  
Intet at referere. 

10. Sverigestur 
13 tilmeldte. 3 hytter bestilt. Gitte og Susanne er tovholdere. 

11. Kønnenes Kamp 3. oktober 
Evt. Lyserød lørdag? 
Alle går i tænkeboks omkring ideer til dagen. Og om vi skal 
deltage. 

12. Mødets afslutning 
Herunder næste møde 12. august 
Intet at referere. 

 
 


