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Godkendt 

Kick Off maj Der spilles "Snore match" med gunstart og fælles spisning på terrassen.  

Helle og Kirsten står for det. 

 Eclectic Ilse og Helle har med hjælp fra Jeppe Dohn fået sat Eclectic op i 

Golfbox, og Ilse har lavet en fin vejledning i, hvordan man skal gøre. 

Alle damerne får besked om hvilken gruppe de er i, der er opdelt i 4 

grupper. Det prøver at blive klart til 29. april. Alle damerne vil få 

tilsendt mail med introduktion og vejledning. Eva retter teksten på 

hjemmesiden og på Facebook lægges op at Eclectic starter ult. 

april/primo maj. 

Jeppe har været en stor hjælp og skal hjælpe lidt mere, så Ilse køber en 

vin gave til ham. 

Weekend tur Det bliver den 3. - 5. september, Lillian har fået tilbud fra 2 hoteller på 

Lolland. Det bliver The Cottage, hvor vi kan få 15 værelser og hvor der 

er små haver ved værelserne og køleskab på værelset. Der spilles på 

Maribo Sø Golfbane, Halsted Kloster og Storstrømmen. Lillian og 

Karin laver indbydelse og sender ud med hurtig tilbagemelding. 

Pink Cup Vi koncentrerer det til 1 dag med turnering. Det koster 250 kr. at 

deltage, heraf skal min. 125 kr. gå til Kræftens bekæmpelse. 

Ved tilmelding til turneringen kan man også vælge at betale 50 kr. for 

at deltage i Tættest på flaget på alle par 3 hullerne, vil man starte på et 

bestemt hul koster det 25 kr. pr. deltager. 

Yderligere konkurrencer kan være gæt "Samlet stableford" til 20 kr. og 

"Mistede bolde" 20 kr. 

Baneservice salg af øl/vand/kaffe - kage og pølsehorn (aftales med 

Stine/Maiken) - opfordre dameklubbens damer til at bage kage eller 

pølsehorn - aftale kan laves til Kick Off i maj. 

Kirsten undersøger lyserøde blomster til Tee steder eller andre steder. 

Ilse undersøger og Vinkompagniet vil sponsere noget vin. 

Helle foreslog lyserød løber ved hul 1, det skal undersøges hvad den 

koster og hvor lang den skal være. 

Karin får lavet plakat, som sættes op på overdækning ved drivingrange. 

28. maj er der VIP turnering i Sorø for de klubber der skal have Pink 

Cup for at få inspiration og høre hvordan andre klubber gør. Karin og 



Kirsten melder sig til. 

Ved næste møde gennemgås hvor mange præmier vi har og de 

praktiske ting der skal laves på dagen. 

Økonomi Der er p.t. 73 damer tilmeldt. Der er brugt mindre på 

generalforsamlingen og der har ikke været Åbent hus. 

Kurser med Axel har fin tilmelding og fortsætter det er der penge til at 

lave flere kurser i efteråret. 

Hedeland turnering     

9. juni 

Charlotte fra Hedeland har bekræftet at de har det i deres kalender, men 

det er aftalt at det kun bliver til noget, hvis der kan være fælles spisning 

bagefter.. 

Solheim Cup 30. maj Helle har talt med Vibeke fra Brøndby golfklub, det vil også kun blive 

afholdt, hvis vi må samles bagefter. Der skal bruges 15 damer. 

Eventuelt Vi skal ikke stille op til Golfens dag, da Inge tror vi bliver for mange 

hjælpere og derfor ikke kan overholde forsamlings forbudet. 

Næste møder  Den 28. april 2021 kl. 19 i klublokalet med spisning  
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