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Pink Cup Dameklubben afholder Pink Cup fremover og havde besøg af Inge 
Larsen og Jeppe Dohn, som fortalte om tilrettelæggelse og ideer til 
indsamling af penge. (særskilt dokument som kan bruges som 
arbejdspapir fremover) 
Dato for afholdelse i 2021 bliver 6 juni.  

Økonomi Det reviderede budget viser nu, at vi vil slutte med en bankbeholdning 
på kr. 7.771. Kan evt. bruge lidt mere på afslutningsturneringen og 
sidste Kick Off ellers kan det også forklares hvorfor der er for stor 
bankbeholdning. 
I budget 2021 afsættes penge til træning hos Axel i 3 mdr. 15/4-30/6 og 
1/8-31/8 tirsdage og torsdage. 

Eclectic Ilse følger op på resultaterne og har fået præmier af en meget generøs 
sponsor. Hvis nogen ikke er enig i deres scorers på listen skal de skrive 
til Ilse. 
Præmie overrækkelse sker ved Kick Off i oktober. 

Kick-Off Bente og Eva står for Kick Off i oktober - Short Game kl. 17. Ole 
Jensen har lovet at komme og hjælpe. 
Omkring 1. oktober udsendes via golfbox en reminder. 

Weekend tur Turen gik godt der var 12 damer fredag og 2 mere kom til lørdag. 
Der var stor tilfredshed med at kunne bo på enkeltværelse og at maden 
blev serveret. Nogle ville dog stadig foretrække opholdet i Sverige. 
Næste år bliver også i september. 

Dame/herre afslutning Afholdes den 3. oktober som Mexican Scramble med løbende start og 
spisning. Præmier klarer Bente. 

Generalforsamling Uændret kontingent og egenbetaling til spisning. 
Bente er på valg og ønsker ikke genvalg. Ligeledes er Helle på valg og 
Helle vil gerne fortsætte. Thea er også på valg, hun vil gerne fortsætte 
som suppleant. Marianne og Karin er suppleanter og er også på valg. 
Karin foreslås til bestyrelsen. Marianne overvejer. 
Senest 15. oktober skal indkaldelsen ske via hjemmesiden og/eller 
udsendelse af mail og opslag på opslagstavlen. Senest den 7. november 
skal endelig dagsorden fremsendes. - Karin sørger for indkaldelse og 
dagsorden. 



Eventuelt Venskabsmatch med Hedeland i Greve den 9. juni kl. 16. 
Solheim Cup i Brøndby 30. maj 2021 - Bente melder tilbage til 
Brøndby. 

Næste møder 15. november 2021 generalforsamling, hvis der indkommer forslag til 
generalforsamling kan det være nødvendig med et møde inden. 

 
Referent: Karin Hemmingsen, sekretær – 20.09.2020 
 


