
LINKSGREVINDERNE 
REFERAT AF  

BESTYRELSESMØDE 
 
Dato: Tirsdag, den 1. marts 2016 kl. 17:00 - Klubhuset 
Deltagere: 
 

Susan Carstensen 
Lotte Stoltenberg 
Lise-Lotte Helvang 
Jette Linnemann 
Ilse Kahlen 
Inge Larsen 
Thea Kaarslev 
Anne Risum Kamp 

 
REFERAT 

Ad pkt. 1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordnen blev godkendt uden tilføjelser 
 

Ad pkt. 2. Valg af referent 
Inge blev valgt 
 

Ad pkt. 3. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 
Formand:  Inge Larsen 
Næstformand: Jette Linnemann 
Kasserer:  Lise-Lotte Helvang 
Medlemmer:  Ilse Kahlen 
  Lotte Stoltenberg 
  Susan Carstensen 
Suppleanter:  Anne Risum Kamp 
  Thea Kaarslev 

 
Ad pkt. 4. Økonomi /medlemsstatus: 

 
Lise-Lotte har endnu ikke overtaget adgangen til foreningens bankkonto.  
Bestyrelsen underskrev en skrivelse til banken, hvori det bekræftes at Lise-Lotte 
Helvang er ny kasserer. Lise-Lotte kontakter banken og får overdraget rettigheder til 
kontoen. Der var enighed om at dankortet annulleres. 
P.t. tre betalende medlemmer.   
 

Ad pkt. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planlægning af spiseaftner 2016: 
  

Dato: Spilleform: Tovholdere: Tættest 
hul/længste 
drive 

27. april  
(evt. Abacus) 

Texas Scramble  
HOLDTURNERING 

Ilse og Inge 8 / 5 

25. maj  
(Barbro shoes) 

Grevindernes Stableford 
INDIVIDUEL TURNERING 

Thea og Anne 3 / 1 

29. juni Lyserød bold  
HOLDTURNERING 

Jette og 
Susan 

8 / 5 

27. juli Norsk Stableford 
INDIVIDUEL TURNERING 

Lise-Lotte og 
Lotte 

3 / 9 

31. aug. Irish Rumble  
HOLDTURNERING 

Thea og Anne *7 / 4 

28. sept.  
OBS 16.30 

Flagmatch med 2/3 hcp 
INDIVIDUEL TURNERING 

Lotte og Inge 3 / 1 



 
Præmier:  
Inge indhenter tilbud på bolde.   
Lise-Lotte spørger Hudplejecentret om eventuelle sponsorgaver. 
 
Ved holdturneringer: 

1. præmie gavekort på 150   
2. præmie gavekort på 100 
3. præmie en flaske vin 

Der spilles tre holdturneringer i 2016. Ved udelukkende 4-bolde giver dette en udgift 
på kr. 1000 x 3 = 3000 
 
Ved individuelle turneringer: 

1. præmie gavekort på 200   
2. præmie gavekort på 150 
3. præmie gavekort på 100 

Der spilles tre individuelle turneringer i 2016. Ved udelukkende 4-bolde giver dette 
en udgift på kr. 1350 kr.  
 
I alt 4350 kr. Hertil kommer udgifter til vin. Udgiften bliver dog mindre i det omfang 
vi får sponsorer og i det omfang hvor der ved holdturneringerne spilles i 3-bolde. 
Der er i budgettet afsat kr. 4000 til præmier. 
 
Evt. udgift til bolde kan føres separat i regnskabet.  
 
Tættest hul: Vin og bolde 
Længste drive: Vin og bolde 
 
For ALLE månedsafslutninger: De to tovholdere for de respektive 
månedsafslutninger bestemmer menuen og kontakter køkkenet i god tiden inden 
den pågældende månedsafslutning (f.eks. ved månedsafslutningen måneden inden) 
for at aftale menuen med køkkenet.  
Budget kr. 125 (incl. kaffe og kage) 
Det blev besluttet at opkræve kr. 100 fra deltagerne ved månedsafslutningen. 
Beløbet sættes evt. ned, såfremt det viser sig at være for meget.  
 
Inge opretter turneringerne i golfbox.  
 
De respektive tovholdere sørger for at informere damerne om spilleform og 
formulerer en beskrivelse af spilleformen, som udleveres til spillerne på dagen. 
Ligeledes uddeler de scorekort på dagen og lægger materialer ud samt henter det ind 
igen, når turneringen er færdig.  
 
Ingen månedsafslutning i 2016 kan bruges til eclectic-regnskabet.  
 
April månedsafslutning: Texas Scramble - Evt. Abacus show - Inge kontakter 
Axel om det er muligt den 27. april. Lotte står for afviklingen på selve dagen og 
koordinerer bestillinger og leveringer med Axel / Mike. 
 
Maj månedsafslutning: Linksgrevindernes Stableford - Individuel turnering. 
Hver spiller vælger 3 huller, hvor scoren må ganges med 1, 3 huller, hvor scoren 
ganges med 2 og 3 huller der ganges med 3.  
HUSK: 3 overstregningtuscher i forskellig farve. Ved udlevering af scorekort 
markerer hver spiller med en bestemt farve, hvilket hul der skal ganges med hvad. 
Dette gør optællingen nemmere for de, som står for turneringen. 
 
Juni månedsafslutning: Lyserød bold. Lotte har boldene.  
 



Juli månedsafslutning: Norsk stableford 
 
August månedsafslutning: Irish Rumble. OBS: *tættest på hul i tre slag på hul 7. 
 
September månedsafslutning: Flagmatch med 2/3 hcp. Husk flag.  
 

Ad pkt. 6.  
 

 

 

Planlægning af øvrig sæson 2016 
a) Åbent Hus- søndag, den 20. marts 2016 kl. 14 – 15 evt. med spil bagefter. 

Der indkaldes via klubnyt. Der serveres kage og kaffe. Ca. 20 personer. 
(minus Jette, Anne, Lotte) 

b) Eclectic 2016 
To separate turneringer: én på forni og én på bagni. Susan fører eclectic. 

c) Løbende (cup-)turnering 
Susan står for turneringen.  
Seneste tilmelding: 30. april 
Indledende runder skal være afviklet inden 31. juli 
Der spilles med 5/6 hcp 

d) Pink Cup 25. juni 
Bestyrelsen går i tænkeboks omkring ideer til dagen.  

e) Sverigestur 
16., 17. og 18. september 
Der nedsættes et udvalg med Susan som tovholder. 

f) Kønnenes Kamp - lørdag, den 8. oktober 2016 
Tages til efterretning og drøftes ved kommende møder. 

g) Andre ideer?  
Der etableres en form for mentorordning for de nye medlemmer, som måtte 
være interesserede i at få et medlem at spille med de første par gange.  
IL holder øje med nytilkomne medlemmer og tilbyder dem dette i 
samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Evt. vinterarrangement med make up /frisør (Ilse / Lotte) 
 

Ad pkt. 7.  Sponsorer 
Lise-Lotte kontakter Hudplejecentret. 
Bestyrelsen holder øjne og ører åbne for eventuelle sponsorer. 
 

Ad pkt. 8. Golfens Dag søndag, den 17. april 2016 
Dameklubben skal blot være ”synlig” på dagen og bistå med information osv. Evt. 
påtage sig mindre opgaver. 
Lotte, Lise-Lotte, Susan, Inge, evt. Ilse og Thea 
 

Ad pkt. 9. Mødekalender 2016 
13. april 2016 kl. 19 (9 huller inden fra ca. 17) 
1. juni 2016 kl. 19 (9 huller inden fra ca. 17) 
21. september 2016 kl. 18.30 (9 huller golf fra ca. 16.30) 
 
6. november generalforsamling kl. 14 

Ad pkt. 10.  Eventuelt  
Dameklubben får fortrinsret til følgende tider: 
Formiddagen: Der spærres tider 10 – 11 
16.10 / 16.20 / 16.50 / 17.00 / 17.10 /17.20 / 17.30  
IL kontakter sekretariatet. 
 

 
 
For referatet  
Inge Larsen 
02.03.2016 


