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Godkendt 

Godkendelse af referat 
fra 05.02.2020 

Godkendt 

Opstart af dameklub P.g.a. Corona er spil for dameklubbens medlem på spærrede tider først 
startet op den 29. april (der kan dog være andre spillere på vores tider) 
fra 6. maj vil det kun være dameklubbens medlemmer, der kam booke 
på de spærrede tider. 
Helle sætter det på Facebook og hjemmesiden. 

Kick Off Kick off 6. maj er aflyst. Vi afventer udmelding fra regeringen 10. maj 
om vi må samles flere end 10 inden vi planlægger Kick-off i juni. 
Vi er enige om at Kick off kun bliver til noget, hvis vi kan afholde det 
med spisning. 1. Kick off bliver lidt udover der sædvanlige. 
Helle skriver om det i nyhedsbrev 

Eclectic Eclectic starter op nu, med visse restrektioner omkring scorekort. 
Man skal selv skrive markørens navn på sit scorekort og få mundtlig 
godkendelse, der bolles om hullerne og et billede af scorekortet sendes 
til Linksgrevinderne@gmail.com.  
Ilse skriver introduktionsbrev, som Helle lægger op på hjemmesiden og 
skriver i nyhedsbrev, at Eclectric starter op nu. 

Medlemmer Vi er pt. 60 medlemmer. Når vi kender dato for 1. Kick off sendes 
reminder ud om at tilmelde sig Dameklubben. 

PINK CUP Turneringsudvalget har meldt ud at det kan afholdes 1. juni. Helle 
deltager i møde med Jeppe og Inger, men dato er endnu ikke meldt ud. 
Måske afventes 10. maj, for det giver ikke mening at lave Pink Cup, 
hvis vi ikke kan samles mere end 10. 

Sveriges turen 
 

Turen til Sverige er aflyst og det kom ikke til at koste noget. De 
tilmeldte damer har fået betaling retur.  
Der arbejdes på en tur i Danmark den 12.-13. september, men afventer 
10. maj. 
Ilse/Inger skriver til de damer der var tilmeldt med oplægget og priser 
og beder om tilkendegivelse for hvor mange der er interesseret. 
Derefter vil øvrige få tilbuddet om at deltage. 

Hedeland turnering Vi besluttede at udskyde den til 2021. 
Thea giver besked til Hedelands dameklub. 

Næste møder Aftales når vi kender dato for næste Kick off 



 
Referent: Karin Hemmingsen, sekretær – 26.04.2020 
 


