
LINKSGREVINDERNE  
Referat af  

 BESTYRELSESMØDE 
 
Dato: Onsdag, den 13. april kl. 19:00 - Klubhuset 
Deltagere: 
 

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

 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 
 

2. Valg af referent 
Jette blev valgt. 
 

3. Økonomi /medlemsstatus  
Der er i dag 59 medlemmer dette giver en indtægt på 17.700 kr.  
Vi har budgetteret med indtægt på 19.800 kr. – dvs. 66 medlemmer, men mon ikke vi når 
det, sæsonen er lige startet.  
 
Vi holder egenbetalingen for de første månedsafslutninger på 100 kr – heraf går et gebyr til  
Golf Box betalingsmodul.  
 
Kassebeholdningen er på 19.486 kr.  
 
Der er enighed om at vi bruger lidt at pengene på at indkøbe logo bolde som skal bruges som 
præmier. Inge bestiller.  
 

4. Siden sidst: 
a) Åbent hus 20. marts – Der var et fremmøde på 20 kvinder -7 nye 
b) Kort opfølgning på første spilledag 6. april: ad formiddagsdamer efter hvad vi har 

hørt er der ingen problemer, intet tyder på at lodtrækningen er savnet.  V i har som 
bestyrelse fokus på at spille med de nye. I den forbindelse var der en lille snak om vi 
som bestyrelse ikke skal ringe til de medlemmer som har meldt sig ind, men som 
stadig ikke har været ude at spille når vi kommer på den anden side af skt. Hans. 
Enighed om at det vil vi gøre.  

c) Mappe i omklædningsrum – der er kommet en mappe i dameomklædningen med 
print fra vores hjemmeside med lidt information samt score fra eclectic . 

 
5. 
 
 
 
 
 

Månedsafslutninger praktisk afvikling 
 
Det repeteres at de 2 medlemmer af bestyrelsen som står for et månedsarrangement har 
ansvar for nedenstående.: 
Lotte sender skabeloner til alle som bruges til at klæbe på gaverne, samt samlet oversigt over 
vinderne.  

 Aftale mad med restauranten 



 Bestille gavekort  

 Formulere beskrivelse af turneringsform til udlevering 

 Udskrive scorekort – Vi forespørger fra gang til gang om ikke sekretariatet 
vil  hjælpe os med at printe dem. 

 Klargøre præmier / præmiebord 

 Udleverer scorekort og beskrivelse af turneringsform m.m. 

 Klargøre materiale til længste drive / tættest på hul 

 Indsamle scorekort 

 Præmieoverrækkelse 

 Udfylde liste med vindere hhv. præmier (sættes i mappen efter hver 
månedsafslutning) 
 

6.  
 

Golfens Dag søndag, den 17. april 2016 

 Dameklubambassadører – på nær Anne og Jette kommer alle og hjælper. Fra klokken 
15 til 16 står Lotte og Ilse ved vejen og tager imod alle gæster.  

 Alle de fremmødte hjælper til .  

7.  Sponsorer 
Vi venter spændt på at høre fra Lise-Lotte om hun kan få noget fra Hudplejecentret.  
Inge har skaffet et par flasker vin, de indgår som præmie ved månedsafslutning.  
 

8. Pink Cup 25. juni 2016 
a) Sponsorer – vi får jo lidt fra Pink Cup som er til damer – vi sætter betalingen til 250 

kr, så der er lidt penge til at købe præmier for. Pink Cup kræver at vi tager min 125 kr. 
for deltagelse.  

b) Eventuelle ideer – Inge foreslog at vi kunne lave ”charity borde” det går du på at der 
på et par af par 3 hullerne bliver opstiller et bord med lidt præmier på –man betaler 
et nærmere fastsat beløb. Kommer man så på green i første slag – så har man vundet 
retten til en præmie fra bordet.   

c) Praktiske opgaver – så mange som muligt fra bestyrelsen kommer fredag d. 24/6 og 
hjælper med at pynte op og sætte op. Vi skulle måske også spise sammen og være med til 
at heppe på de 3 elite spillere som starter på ”Le Mans” fredag kl. 15. april. OBS under 
PINK – CUP SKAL man lukke de 3 ”Le Mans” spillere igennem. Mere om dette på dagen.  

 
9. Andre arrangementer: 

a) Eclectic – Er startet op – indtil nu er der ikke nogen som har meldt sig på BAG-9. 
b) Løbende hulspilsturnering – her er der 2 tilmeldt indtil videre, fristen er her sidst i 

måneden.  
c) Sverigestur – Udvalget bestående af Lotte, Susan og Ilse har indtil videre fået 10 til 12 

tilbud fra forskellige klubber i Sverige.  Udvalget holder møde fredag d. 15. april og 
kommer snart med noget. Og vil formentlig bede om en forhånds tilmelding så man 
kan vurdere hvor mange der er interesserede.  

 
10.  Eventuelt  

Susan indstillede til at vi som bestyrelse fremstod enige – og bakkede op om de beslutninger 
som bestyrelsen træffer. Der er fuld enighed – vi kan drøfte og diskutere bag lukkede døre – 
men udadtil er vi en enhed.  
 
 
Næste møde er 1. juni.  
 

 
 


