
LINKSGREVINDERNE  
Bestyrelsesmøde 

Dato 05.02.2020 i klubhuset 
Deltagere Bente Johansen 

Thea Kaarslev 
Ilse Kahlen 
Inger Elbrønd Pedersen 
Helle Dioni 
Eva Hansen (afbud) 
Karin Hemmingsen 
Marianne Flindt 

 

REFERAT 
Godkendelse af 
dagsorden og evt. 
tilføjelser 

Godkendt 

Godkendelse af referat 
fra 11.09.2019 

Godkendt 

Økonomi Thea gennemgik budgettet for 2020. 2 damer har indbetalt. Der er 
budgetteret med køb af logobolde - Thea bestiller dem. 
Præmier til Kick Off : 
Hold - 1. gavekort 150 kr./2. gavekort 100 kr./3. vin 
Indiv.  1. gavekort 200 kr./2. gavekort 150 kr./3. gavekort 100 kr. 
eller hvis vi får sponsorpræmier. vin til længste drive og tættest pinden.  
2 klappepræmie pr. gang bolde. 
Vi kan betale kontingent til dameklubben via golfbox, Bente kontakter 
Jeppe om det kan gælde fra i år. 

Åbent hus Åbent hus den 15. marts tidspunkter ændres til kl. 15 (p.g.a. barnedåb i 
restauranten) - Boller og kaffe er bestilt. 
På mødet informerer Bente om dameklubben og Kick-off hvor det er 
vigtigt at give besked, hvis man bliver forhindret i at komme. (kan også 
nævne at vi får ny hjemmeside) 

Eclectic Som foreslået på generalforsamlingen opdeles der i 4 grupper, 0-19,9 / 
20-29,9 / 30-39,9 / 40+ 
Man bliver i den gruppe man starter i selvom ens handicap ændres 
henover sæsonen. 

Hulspils turnering Ikke i år. 
Kick-Off April - Texas Scramble (hold) Bente og Inger 

Maj -   Lose an Iron               Marianne og Karin 
Juni -   Foursome (hold)           Thea og Ilse 
Juli -    18 hul Stableford med et tvist    Helle og Thea 
August - Lyserød bold (hold)    Helle og Karin 
September - Surprise golf          Ilse og Inger 
Oktober - Short game                Bente og Eva 
Bespisning Bente og Helle taler med Charlotte og bestiller til alle 
gange, så det kun er antal damer der skal sendes til Charlotte. 
Præmier se under økonomi. 

Sverigesturen 
 

Der er tilmeldt 15 damer, stadig åben for venteliste. Prøver at 
uddelegere at der laves noget mad hjemmefra. 

Hedeland turnering Thea havde udkast med til invitation, det er den 27. maj . 
Beder Jeppe om at sætte den i golfbox og sørger for at sende invitation 



til Hedeland, når greenfee er afklaret med Stine. 
Bente bestiller maden hos Charlotte, spisning kl. 21. 
Præmier: Greenfee  og/eller gavekort, vin og chokolade. 
Thea, Eva og Karin står for det. 

Løst og Fast Hjemmesiden skal fornyes - Helle havde lavet et udkast til en ny 
hjemmeside og det så godt ud og vi har stor tiltro til Helle. Ligeledes 
havde Helle et forslag til et logo for Dameklubben også meget fint, 
fortsæt Helle. 
Nyhedsbrev til alle damer i Greve Golfklub - Helle fandt det fra sidste 
år, og gør nyt klar til den 23. februar, skal indeholde lidt om 
dameklubben, invitation til åbent hus (husk kl. 15) og indbetaling via 
golfbox (check med Bente) 300 kr, betales senest 20. marts for at 
kunne være registreret inden 1. april. 
Dropbox - bruger vi ikke mere 
Sponsorer - Marianne prøver at kontakte nogen. 
 

Næste møder 22. april 2020 kl. 19 / 17. juni kl. 19 / 16. september kl. 19 
Eventuelt Turneringsudvalget vil gerne have hjælp med afvikling af Pink Cup 17. 

maj. Vi vil gerne hjælpe, Bente skriver til Jeppe og Helle vil gerne 
være tovholder. 
Bente har oprettet gmail til dameklubben - 
linksgrevinderne@gmail.com 

  

 
Referent: Karin Hemmingsen, sekretær – 05.02.2020 
 


