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REFERAT 
Godkendelse af 
dagsorden og evt. 
tilføjelser 

Godkendt 

Godkendelse af referat 
fra 15.11.2020 

Godkendt 

Fra formanden Bruno stopper som formand for Begynderudvalget. 
Maiken (har tidligere været i Harekær) er ansat i Restauranten i stedet 
for Charlotte. 

Opstart Der kan ikke afholdes Åbent hus pga. Corona, men den 21. marts kl. 
14-15 vil nogen fra bestyrelsen være til stede udenfor 
klubhus/træningsområde, for at fortælle om Dameklubben. 
Lillian, Kirsten, Eva, Karin, Ilse meldte sig, men vi behøver måske 
ikke være så mange, så vi kan tale sammen inden. 
Der udsendes nyhedsbrev til alle damer i Greve golf via sekretariatet 
og det lægges på hjemmesiden. 
Helle har lavet ny flyer, der fortæller om Dameklubben, prøver at være 
klar til den 21. marts. 

Eclectic Opdeling i 4 grupper sker først til maj, når Ilse har overblik over hvor 
mange der deltager og deres Hcp. 
Selve registreringen undersøger Ilse om det skal være i golfbox eller 
manuelt. 
Ilse skriver introduktionsbrev, som Eva lægger op på hjemmesiden og 
det kan omtales i Nyhedsbrev i april. 

Kick Off Fordeling af Kick Off blev således: 
7. april Texas Scrambel - Lillian og Karin 
5. maj                             - Helle og Kirsten 
2. juni Pas på den lyserøde bold - Lillian og Helle 
7. juli Stableford med et tvist kl. 16 - Eva og Thea 
4. august Foursome kl. 16 - Inger og Kirsten 
1. september Surprise - Ilse og Inger 
6. oktober Short Game - Eva og Karin 
 
Info om turnering skal lægges i Golfbox. 
 
Kick Off 7. april kan vi ikke regne med fællesspisning, så hvert hold 
får udleveret Lakridsshot og chokolade, håber vi kan have gunstart 
mod at damerne går direkte til deres start hul uden at forsamles inden. 
Første dame i bolden afhenter scorekort i starterhuset. Aflevering af 
scorekort er også i starterhuset. Præmier kan afhentes i sekretariatet. 



 
Helle og Karin tager en snak med Maiken om mad til kick Off 

Fællestræning Thea har aftalt fælles træning med Axel i april, maj og juni på følgende 
datoer: 
 tirsdage den 13. april, 20. april, 4. maj, 11. maj, 1. juni og 8. juni alle 
dage kl. 10-11 
torsdage den 15. april, 22. april, 6. maj, 20. maj, 3. juni og 10. juni alle 
dage kl. 17-18. 
Der skal minimum deltage 4 og max 10, egenbetaling 40,00 kr. som 
betales på dagen. 
Alle dage er lagt i Golfbox under Protrainer og er åbne for tilmelding. 

Pin Cup 6. juni Turneringsfee blev fastlagt til 250,00 kr. (heraf skal min. 125 kr. gå til 
brysterne. 
Info om turnering skal lægges i Golfbox (se sidste år meget kan 
kopieres). 
Alle tænker over muligheder for at samle penge ind og på næste møde 
prioriteres dette punkt højt. 

Hedeland turnering     
9. juni 

Thea har lavet invitation, som sendes til Hedelands damer nu, men vil 
blive aflyst, hvis vi ikke kan samles og spise sammen bagefter. 

Solheim Cup 30. maj Helle har ikke hørt nyt om tilmeldingsfrist m.m., så vi afventer. 
Linksugen 19.-25. juli Ja til damedag, afventer hvad der skal laves. Lillian, Kirsten og Karin 

meldte sig. 
Årshjul Helle laver en oversigt 
Hjemmeside Eva og Helle mødes i uge 10 hjemme hos Eva og gennemgår 

hjemmesiden. Eva overtager Facebook, hvor der ca. 8 dage før Kick 
Off/arrangementer sendes info ud. 

Eventuelt Weekend tur har vi ikke planlagt endnu, tænk over hvor det kan være 
og så kommer det på ved næste møde. 

Næste møder  Den 13. april 2021 kl. 19 sted/måde aftales i ugen op til. 

 
Referent: Karin Hemmingsen, sekretær – 04.03.2021 
 


