
LINKSGREVINDERNE  
Referat af  

 BESTYRELSESMØDE 
 
Dato: Onsdag, den 1. juni kl. 19:00 - Klubhuset 
Deltagere: 
 

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

 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 
 

2. Godkendelse af referat 2/2016. 
Referat godkendt. 

3. Valg af referent 
Thea blev valgt. 
 

4. Økonomi  
a) medlemsstatus  

 
Der er i dag 63 medlemmer, hvilket giver en indtægt på 18.900 kr.  
Vi har budgetteret med 66 medlemmer og dermed en indtægt på 19.800 kr. – dvs. der 
mangler blot 3 medlemmer, for at opfylde målet.  

 
b) Økonomi april månedsafslutning 

 
Vi var i alt 40 deltagende damer ved 1. månedsafslutning efter et enkelt rettidigt afbud. 
Samlet set gav månedsafslutningen et isoleret underskud på 1.753 kr. 

 
c) Økonomi maj månedsafslutning 

 
Vi var i alt 43 deltagende damer ved 2. månedsafslutning. Pga. af fine sponsorgaver skulle vi 
ikke selv bruge penge på præmier. Derfor gav månedsafslutningen samlet set et isoleret 
underskud på 1.376 kr. I regnskabet er udgift til mad estimeret til kr. 5.500. Imidlertid 
forventes en dekort i størrelsesordnen 1.000 – 2.000 kr. (se pkt. 5a) 

 
d) Overordnet økonomisk status pr. 1. juni 2016 

 
Overordnet set hænger økonomien sammen. Der kan dog opstå en slunken kasse såfremt 
deltagerantallet til månedsafslutningerne bliver markant bedre end de ca. 45 damer, vi har 
været i april og maj.  Derfor holder vi fortsat fast i egenbetalingen for månedsafslutningerne 
på 100 kr. – heraf går et gebyr til Golf Box betalingsmodul.  
 
Kassebeholdningen er på 19.330 kr. heri indgår overført overskud sidste år med 3.974 kr. 
 
Vi afventer de kommende månedsafslutninger, før der træffes beslutning om anvendelse af 
overskydende likviditet. 



5. Kort status på: 
a) Afvikling af månedsafslutning for april og maj: 

Der var god tilfredshed med arrangementet i april, hvor vi blev forkælet med en 
lækker menu. 
 
Til gengæld har der været en del utilfredshed med maden og pladsforholdene ved 
maj-afslutningen, hvor vi dels blev degraderet til kun at råde over halvdelene af 
lokalet, dels oplevede at både maden og kagen var skuffende.  
 
Omstændighederne – herunder at vi havde inviteret Barbro Shoes, samt at man ikke 
meldte ærligt ud omkring pladsproblemerne, har sat tingene lidt på spidsen. 
Vi har drøftet, at det må være på sin plads med en dekort på maden. 
Inge skriver til Stine om dette. 
 
Vi drøftede, at vi fremad bør koordinere oprydning efter månedsarrangementerne så 
vi ikke igen kommer ud for, at én står tilbage med det hele alene. Behovet er opstået 
af, at vores sponsor havde masser af lækre vareprøver med, som det naturligt tog 
noget tid at pakke væk. Så når vi har den slags indslag en anden gang, tænker vi 
oprydning ind i dagens plan. 
 
For begge månedsarrangementer har der været tilfredshed omkring afvikling af 
spillet og spilleformen.  
 
Den relativt store tilslutning, der er til månedsafslutningerne understøtter en generel 
tilfredshed, og deltagelsen blandt de nye medlemmer vidner om, at netop 
månedsafslutningerne er rigtig vigtige i kampen om, at indsluse de nye damer i 
fællesskabet. 
 

b) Eclectic: 
Der er kun 3 personer, der har tilmeldt sig 18-hullers eclectic, hvilket typiske 
begrundes med, at man har svært ved at nå 18 huller tilstrækkelig tit. 
Der reguleres kun, når man selv har husket at ”bolle” hullerne. 
  

c) Løbende hulspilsturnering: 
Turneringen består kun af 8 personer i år. Til gengæld er kampene allerede godt i 
gang, og der mangler kun én hhv. to i hver pulje.  
 

d) Sverigestur: 
Der er tilmeldt 9 personer til turen, og der er - efter et stort research arbejde - valgt et 
område, hvor både pris og faciliteter går op i en højere enhed. 
Prisen blev 1.800 pr. person, hvilket menes at være årsagen til, at deltagelsen er 
lavere i år end sidste år.  
Vi har drøftet, om man evt. kunne være i bedre tid med at fastlægge dato og evt. pris 
for at flere har mulighed for deltage. Planlægningen er dog afhængig af 
turneringskalenderen. 
 
Der var enighed om ikke at følge herrernes måde, hvor en del af turen finansieres af 
klubben. 

 
   



6. 
 
 
 
 
 

Medlemspleje/fastholdelse 
 
Et enkelt medlem har slet ikke været ude og spille damegolf.  Lise-Lotte kontakter hende og 
inviterer til at spille en runde. 
 
Inge har haft kontakt til en anden dame, der generelt ikke skriver sig i andres bolde. Inge har 
fået en lang forklaring på, at det ikke skyldes uvilje, men manglende mulighed for at 
koordinere med arbejde mv. 

 
 

7. Pink Cup 25. juni 2016 
a) Gennemgang af gavekassen var en sløj affære. Der var enkelte gode sager. Vi har 

besluttet at spæde op med gavekort – blandt andet købt for de midler Greve Golfklub 
har sat af til formålet. 

b) Yderligere præmier/sponsorer. Lise-Lotte spørger Hudplejecentret om nogle 
gavekort. 

c) Se pkt a) 
d) Væddemål mv. Vi er enige om charityboder og om at opfordre til personlige 

sponsorer. Lotte spørger pensionisterne om nogen ville have mod på at sidde i 
boderne og om nogen vil køre baneservice. 

e) Praktiske opgaver. Inge udarbejder liste over ”things-to-do”, hvortil der henvises. 
Overordnet set møder så mange som muligt fra bestyrelsen op både fredag og lørdag. 
Om fredagen mødes vi kl. 16.00 og pynte op og sætte gaver op. Edith undersøger om 
vi har Banner til at hænge på banen.  
Når arrangement er slut deltager alle i oprydning. 

 
8.  Eventuelt  

Det blev foreslået, at vi i sommermånederne, hvor det er muligt at gå 18 huller, lægger 
bestyrelsesmøderne en anden dag end onsdag.  
 
 
Næste møde er 21. september 2016.  
 

 
 


