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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelser hertil 

~ Punktet 9d) Sverigestur blev tilføjet 
 

2. Valg af referent 
~ Inge valgtes som referent. 

 
3. Godkendelse af referat fra 1. juni 

~ Godkendt uden yderligere kommentarer. Referatet er tilgængeligt på 
www.linksgrevinderne.dk 

 
4. Økonomi - LH 

a) Økonomi LH – Status 
~ Klubbens økonomi følger det budgetterede. Kassebeholdning pr. d.d. kr. 

7557,25. Iflg. foreningens vedtægter §5 skal det tilstræbes ”at der maksimalt er 
kl. 3000 i klubbens kasse” ved regnskabsårets afslutning.  
Dette kommer til at stemme nogenlunde, da der skal afsættes midler til dette 
bestyrelsesmøde, september månedsafslutning samt fællesafslutning.  

~ Hver månedsafslutning koster i gennemsnit kr. 2000 at afholde for klubben 
netto.  

b) Budget 2017 
~ Bestyrelsen drøftede budget for 2017 og der var enighed om at foreslå uændret 

kontingent for 2017.  
~ Budgettet for 2016 har holdt på stort set alle punkter.  
~ Vi havde budgetteret med 66 medlemmer, men nåede kun 65. Indkommet i 

kontingenter for 2016 var således kl. 19500.  
~ Der var et mindre overskud på afholdelse af generalforsamling (2015) som dog 

mere eller mindre blev udlignet af et mindre underskud på afholdelse af åbent 
hus (2016)  

~ Vi valgte fra 2016 af annullere vores betalingskort, som sparede os for 
nogenlunde det samme som et kontingent.  

~ Posten logobolde på kr. 2975 er en ekstraudgift i 2016 og vi har fortsat rigeligt 
bolde til 2017.  

~ Afhængig af priserne i restauranten, vil medlemmernes andel i betalingen 
måske stige i 2017, men bestyrelsen skønnede at det var mere rimeligt at de, 
som deltager, betaler denne udgift. Der er fortsat enkelte damer, som ikke 
deltager i månedsafslutningerne (men som spiller regelmæssigt på onsdage) 
Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at pålægge disse damer en ekstraudgift i 
form af øget kontingentsats pga. prisen på spiseaftnerne.  



~ Bestyrelsen drøftede, om man evt. skulle neddrosle på antallet/størrelsen af 
præmier i stedet for en evt. merudgift ved månedsafslutninger. Dette kan evt. 
drøftes på generalforsamlingen. 

~ Summa summarum: Der budgetteres med 66 medlemmer for 2017. 
Der budgetteres med samme kontingent for 2017. 
Øvrige poster også nogenlunde som 2016. 
Endeligt budget fremlægges ved generalforsamlingen Jf. §6 i vedtægterne. 

c) Regnskabsfærdiggørelse inden GF 6. november 
~ LH sørger for færdiggørelse og revision af regnskab inden generalforsamlingen. 

 
5. Præmiebeholdning – status 

~ LS og IL havde gennemgået præmiebeholdningen. Der er p.t. præmier til 
vinderne af årets eclectic samt hulspilsturnering.  
Derudover er der nogle præmier til overs fra Pink Cup. 
LS og IL søger at anvende hele præmiebeholdningen (excl. bolde) ved 
september månedsafslutning. Således er der rent bord til den nye sæson. 

 
6.  Kommende arrangementer: 

a) Spiseaften 28. september (IL / LS)  
~ Start kl. 16.30 pga. solnedgang. Flagmatch lavet om til snorematch med et 

twist. LS og IL er tovholdere. 
~ Il havde ført en oversigt over årets månedsafslutninger.  

Generelt over året blev det bemærket, at der har deltaget mellem 35 og 44 i 
vore månedsafslutninger.  
6 medlemmer har slet ikke deltaget i månedsafslutninger, men har spillet 
almindeligt onsdagsdamegolf.  
13 damer har deltaget i ALLE månedsafslutninger. 
I alt har der været 204 deltagere i månedsafslutningerne i 2016, hvilket er 
gennemsnitligt 41 deltagere og svarer til 63% af medlemskredsen. Dette må 
siges at være tilfredsstillende. 

b) Fællesafslutning 8. oktober 
~ IL og RP havde fået et tilbud fra restauranten: 

Braiserede skinkekøller (braiseret med grøntsager, fond etc) serveret med ris 
og flûtes. Kaffe og kage. Ekstraordinært (pga. fællesafslutning) serveret på 
buffet kr. 135. 

~ Præmie til 1., 2. og 3. plads: gavekort til shoppen på kr. 300, 200 og 100.  
Herudover tættest snor/hul, længste drive. 

~ p.t. 14 damer tilmeldt.  
~ IL og RP er tovholdere. 
~ Turneringen er tællende for alle deltagende. 
 

7. Hulspilsturnering (Status SC) 
~ SC fremlagde status på hulspilsturnering. 
~ 8 deltagere. 
~ Thea og Ilse skal spille finale 
~ Hcp.-fordeling har fungeret fint. 
~ Alle har generelt været tilfredse med turneringen og de som havde meldt sig 

har også deltaget. 
 

8. Eclectic (Status SC) 
~ SC fremlagde status på hulspilsturnering. 
~ 55 damer har afleveret scorekort og deltaget i 9 huller. 
~ 3 har afleveret og deltaget i 18 huller. 



~ IL orienterer SC om hvordan opdelingen i A & B på 9 huller foregår. De 
vindende damer skal orienteres om at der er præmieoverrækkelse den 8. 
oktober (samt om evt. omspil ved pointlighed) 

 
9. Opfølgning på sæsonen (hvad var godt / hvad var skidt?) / ideer 2017 

a) Åbent hus – evt. med en ”dameklub-åbningsturnering” 
~ Åbent hus har vist sig at være en god idé. I 2016 mødte mange nye op. 

19. marts 2017 kl. 14 afholdes derfor igen Åbent Hus.  
b) Eclectic – samme koncept i 2017?  

~ De to uafhængige turneringer 9- og 18-huller har nok vist sig at være lidt 
fejlslagen, idet kun 3 damer har deltaget i 18 huller. Det kan for en stor del 
skyldes tidsproblemer om eftermiddagen. 

~ Konceptet for 2017 drøftedes. Der var enighed om at prøve noget nyt og vi vil 
forsøgsvis køre to turneringer: 
Én på for-ni 
Én på bag-ni 
Medlemmerne skal fremover ”låse” hullerne, når de mener de har præsteret 
optimalt på et hul. Nærmere forklaring følge naturligvis. 

c) Hulspilsturnering 
~ Hulspilsturneringen tænkes fortsat efter samme koncept i 2017.  

d) Sverigestur 
~ 9 damer var afsted til Sverige. Det var en fin tur med god stemning. Godt sted 

og gode baner. 
~ Budgettet holdt.  
~ Det kunne være dejligt hvis flere havde lyst til at deltage. Dato for turen skal 

udmeldes så snart klubkalenderen foreligger. 
~ LS foreslog at turen afholdes uden for decideret dameklubregi, således at alle 

kvindelige medlemmer af Greve Golfklub kan inviteres. Der var tilslutning til at 
dette var en god idé.  

 
10. Gennemgang af foreningens vedtægter 

~ Foreningens vedtægter blev kort gennemgået. 
~ Det blev bemærket at der under §3 er anført ”Uanset optagelsestidspunkt 

betales et helt års kontingent”. 
 

11. Forberedelse af generalforsamling 6. november 
a) Valg.  

Følgende er på valg ved 2016-generalforsamling: 
~ Inge Larsen ønsker ikke genvalg.  
~ Susan Carstensen er villig til genvalg. 
~ Lise-Lotte Helvang ønsker ikke genvalg. 

Suppleanter 
~ Thea Kaarslev er villig til genvalg som suppleant. 
~ Anne Risum Kamp ønsker ikke genvalg. 

 
~ Der skal således rekrutteres to nye medlemmer af bestyrelsen samt en 

suppleant. 
 

~ Herudover skal de to revisorer Birgit Nielsen og Karin Hemmingsen høres, om 
de er villige til genvalg.  

 
b) ”traktement” – evt. formiddagsturnering inden? 



~ Der arrangeres ikke som sådan en turnering men der kan opfordres til at gå en 
runde inden generalforsamlingen. Der serveres kaffe og kage i lighed med 
tidligere. 

 
12. Eventuelt 

~ IL træder ud af dameklubbens bestyrelse men vil gerne fremover være 
turneringsleder for Pink Cup i samarbejde med klubbens turneringsudvalg. Der 
var enighed om at dette var en god idé, idet denne turnering ikke behøver at 
være dameklubbens ansvar. 

~ Ellers intet at referere. 
 
Mødet sluttede 20.30 

 
 
For referatet 
Inge Larsen 
23.09.16 
 


