
LINKSGREVINDERNE 
Referat af bestyrelsesmøde 

 
Dato: 23. september 2015 
Deltagere: Lise-Lotte 

Annelise 
Jette 
Susan 
Anne 
Lotte 
Inge 
 
Afbud fra Pia 

 

REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser. 
 

2. Valg af referent 
Inge blev valgt til referent 
 

3. Godkendelse af referat fra 12. august 
Referat af 12. august blev godkendt. 
 

4. Økonomi 
a) Økonomi AB – Status 

beløb til: 
 månedsafslutning september 
 fællesafslutning 3. oktober 
 generalforsamling 

Vi er 66 medlemmer (der kom et enkelt medlem i august måned) 
P.t. en kasse-/bankbeholdning på kr. 8832,15. herfra skal trækkes udgifter til BS-møde den 
23. september. Ca. 600 kr. 
Gavekortpræmier til månedsafslutning september er fastlagt (se ref. fra møde 12.08.15) 
I alt en udgift på kr. 450 til gavekort. Hertil kommer udgifter til bespisning samt til lidt vin 
til præmier. 
I alt ca. kr. 2400. 
Fællesafslutning: her skal bruges til bespisning (kr. 125 excl. egenbetaling) samt til 
præmier på dagen samt til eclecticvindere. Det blev besluttet at sætte egenbetalingen til 
kr. 50, så kassen giver kr. 75,00/person.  
Eclecticpræmier 2 x 150 kr. samt præmier til nr. 1, 2 og 3 (600 kr. i gavekort) og hertil lidt 
vinpræmier (ca. 400)  
I alt skønnes der at skulle bruges ca. kr. 2800 til denne dag.  
Endelig skal der afses ca. 1500 kr. til generalforsamlingen den 25. oktober, hvor der 
også skal findes en vinder af den løbende hulspilsmatch. 
I alt kr. 7300, som efterlader os med kr. 1500 kr., der kan overføres til 2016.  
Ifølge klubbens vedtægter §5 tilstræbes det, at der ved regnskabets afslutning (pr. 31. 

oktober) maksimalt er kr. 3000,00 i klubbens kasse, så 1500 kr. er fint.  

 

Det blev foreslået at lade indtægterne (damernes egenbetaling) fra de enkelte 
månedsafslutninger fremgå af regnskabet. Dette blev taget til efterretning. 
 



b) Regnskabsfærdiggørelse inden GF. 
 

AB bekræftede at regnskabet godt kan færdiggøres og revideres inden 
generalforsamlingen den 25. oktober. 
 

c) Økonomi Sverigestur ganske kort til orientering på GF. 
Regnskabet fra Sverigesturen er færdiggjort og viser et lille underskud på kr. 50. 
Regnskabet bliver vedlagt som bilag til foreningens endelige regnskab. 
 

5.  Kommende arrangementer: 
a) Spiseaften 30. september (SC / AK) ”3-i-baggen” 

Anne og Susan står for dagens afvikling. Inge laver startliste i Golfbox.  
Længste drive på hul 1. Tættest hul på hul 8. 
Præmier jf. referat fra møde 12.08.15 samt nogle præmier fra præmiekassen. 
Menu: mexikanerbuffet.  
 

b) Fællesafslutning 3. oktober (IL / RP) 
IL og RP laver startliste i golfbox. Diverse opgaver uddelegeres i videst mulig omfang. 
 

6. Formiddagsdamer – tidsbestilling / -afvikling (jf. tidligere udsendt mail) 
Der udspandt sig en snak omkring proceduren med at trække lod om formiddagen. Denne 
fremgangsmøde har været brugt i flere år for at sikre at damerne bliver blandet og spiller 
med forskellige makkere.  
Der var enighed om at denne metode som udgangspunkt var fin. Udfordringen ligger i at 
dameklubben efterhånden har fået så stor succes at deltagerantallet om formiddagen ofte 
er oppe på over 20 damer. Antallet vanskeliggør at tilgodese alles ønsker og interesser for 
så vidt angår spilletid og antal huller.  
Det blev derfor besluttet at formiddagsdamerne i den kommende sæson ikke skal trække 
lod, men at damerne booker sig på i golfbox på almindelig vis.  
 
Der opfordres fortsat til at damerne blander sig i boldene og selvfølgelig sørger for at 
eventuelle nye medlemmer føler sig velkommen og hurtigt får et tilhørsforhold og et 
netværk i klubben. 
 

7. Hulspilsturnering (Status JL) 
Turneringen kan ikke færdigspilles inden den 3. oktober. I stedet afsløres vinderen ved 
generalforsamlingen den 25. oktober.  
 

8. Eclectic (Status SC) 
Sidste dag for Eclectic er 23. september. Deltagerne deles op i A- og B-række ud fra det 
aktuelle hcp-billede den 23. september. Gruppen deles på midten, så der er to lige store 
rækker og der afsløres en vinder af A-rækken og B-rækken, som hver får et gavekort på kr. 
150 samt en flaske vin. 
 

9. Opfølgning på sæsonen (hvad var godt / hvad var skidt?) / ideer 2016 
a) Åbent hus – evt. med en ”dameklub-åbningsturnering” 

Der holdes atter Åbent Hus i 2016 kombineret med en form for åbningsturnering for 
damerne. Det bliver den 20. marts. Åbent hus afholdes kl. 14 med forudgående 9-hullers 
turnering. 
 

b) Eclectic - skal vi ændre noget i 2016?  
(evt. muligt på 18 huller / evt. ”låse-huller” system eller andet) 

Det blev besluttet at lave en Eclectic på for-9 og på bag-9. Der var ikke stemning for at 
indføre ”låsesystemet” i lighed med herrernes system. 



  
c) Løbende hulspil – skal vi gentage? 

Det blev besluttet at give hulspilsturneringen endnu en chance i 2016 og i denne 
forbindelse opfordre til at damerne kommer hurtigt i gang med runderne. 

 
d) Pink Cup (i samarbejde med turneringsudvalget) 

Bestyrelsen vil gerne genoptage Pink Cup i 2016. Evt. som en del af Linksugen, såfremt 
turneringen kan ligge i en weekend. Bestyrelsen ønsker dog ikke at finde sponsorer. 
Præmier må komme fra KB og fra Linksugen. Vi følger op. 
 

10. Generalforsamling 25. oktober 
a) Valg. Følgende er på valg i år: 

Anne Risum Kamp 
Jette Linnemann 
Suppleanter: 
Pia Ambjørn Bonke 
Lotte Stoltenberg 

 
Udover Anne og Jette er Annelise Beenfeldt også på valg.  
Jette er villig til genvalg 
Annelise ønsker ikke genvalg 
Anne er villig til at stille op som suppleant for en 1-årig periode. 
 
Af suppleanterne er Pia ikke villig til genvalg. 
Lotte modtager gerne valg til bestyrelsen. 
 
Dette betyder at vi mangler ét enkelt bestyrelsesmedlem samt en suppleant. 
 

b) Punkter (formiddagsdamer – hvem vil evt. stå for et oplæg/indlæg?) 
 
Der er i skrivende stund ikke kendskab til forslag / punkter til generalforsamlingen. 
 

c) ”traktement”  
 

Der serveres kage og kaffe. 
 

11. Mødets afslutning 
Næste møde afholdes i umiddelbar tilknytning til generalforsamlingen. 

 
For referatet  
Inge 
29.09.15 


