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Godkendt 

Info fra formanden Hjemmesiden er pt. nede, de siger vi ikke har betalt for domæne 
navnet. Vi har betalt og bevis sendes frem igen og skal sendes fra 
dameklubbens mailadresse. 

Økonomi Thea havde lavet et opdateret regnskab, som følge af Coronakrisen og 
2 ikke afholdte Kick-off nu viser at vi kommer ud med et overskud på 
kr. 2.315 mod et budgetteret underskud på kr. 2.160. Med dette resultat 
vil det medfører en forventet bankbeholdning på kr. 8.170. Det er mere 
end vedtægterne siger vi må have. 
Vi vil bruge noget af overskuddet til at tilbyde damerne kursus hos 
Axel eller at han kommer ud på banen. Prøver at få lagt det onsdage 
formiddag og eftermiddag. Egenbetaling ved tilmelding 40 kr. Thea 
taler med Axel om hvordan det kan strikkes sammen 
Der er pt. 70 medlemmer, der er budgetteret med 75 

Eclectic Der har været opstarts problemer hos Ilse med at G-mail virkede, men 
det r løst nu. det er en god løsning med at sende billede af scorekort. 
der er ikke så mange som deltager i år, vi prøver at få flere med. Det 
ser fint med gruppe inddeling, dog er der pt. kun 1 i gruppe D. 
Der er overvejelser med at gøre som herrerne, som bruger Golfbox til 
registrering af Eclectric, men det kræver at alle taster deres scores i 
golfbox app og bliver reguleret hver gang. Det er ikke alle damer der 
vil det og vi bruger kun 9 huller til vores Eclectric. 

Kick-Off Juli er 18 huller stableford med et tvist - der må bruges en Mulligan 
een gang på selvvalgt hul. gunstart kl. 16 - Bente checker hos Stine om 
det er ok. 
Der sendes mail ud til dameklubben om juli Kick-off med gunstart og 
fællesspisning - Helle/Bente 
Bente retter teksten til i golfbox. 

Weekend tur P.g.a. corona er Sverige blevet aflyst uden det kom til at koste noget. 
Det er nu arrangeret til Hotel Falster med 1 eller 2 overnatninger. Der 
er 15 tilmeldt og en del er nye i forhold til tidligere. Den nye invitation 
lægges på hjemmesiden - Helle. 
Ilse udtalte at det er godt det er faldet på plads og bestilt, men stedet i 
Sverige er det ideelle sted at holde turen. 



Golfens dag Afholdes den 21. juni og dameklubben er sat på til nogen opgaver, men 
har individuelt meldt os til at hjælpe, hvis vi har mulighed for det, og 
vil fortælle om klubber i klubben. 

Damedag i Linksugen Der er sat 2 turneringer op for damer og 1 som også er for 
begyndere/prøvemedlemmer (Tour scramble) om mandagen den 13. 
juli. Der er pt. tilmeldt 21 til 18-hullers turneringen ingen til 9-hullers 
og Tour Scramble. 
Helle og Karin skal hjælpe Jeppe og vi undersøger hvad der forventes 
at vi skal gøre. 

Pink Cup Det var en fin turnering selvom det var på Corona vis. Helle hjalp 
under turneringen, men næste år skal Dameklubben stå for hele 
turneringen. 
Vi vil prøve at få Inge til at komme og fortælle om arbejdsopgaverne - 
Bente inviterer. 

Eventuelt Marianne har lavet et forslag til folder om Dameklubben, så nye damer 
kan se, hvad klubben står for. Det er en rigtig god ide og oplæg ser fint 
ud. Der kom et par rettelser og har du flere, så skriv til Marianne. Der 
vil blive kopieret nogen til Golfens dag. 
Bente meddelte at hun ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Det er vi 
kede af, men kan godt forstå. 

Næste møder 16. september kl. 19 med spisning. 

 
Referent: Karin Hemmingsen, sekretær – 18.06.2020 
 


