
Referat af bestyrelsesmøde den 19. juli 2021. 

 
Til stede: Berit, Kirsten, Eva, Aase, Do og Alice 
 
Fraværende: Anette. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Evaluering af hulspillet den 8. juni 
 

2. Evaluering af venskabsturneringen med Midtgolfpigerne den 14. juni 

• Revideret venskabsklubaftale undervejs. 
 

3. Økonomi og medlemsstatus 
*Præmiebudget/sponsorer 
 

4. Sensommerturneringen den 17. august 
 

5. Udflugten den 31. august 
*status 

 
6. Generalforsamlingen den 28. september  

• Vedtægtsændringer 
 

7. Evt. 
 

8. Næste møde forslag: 

• Mandag den 23/8 (hovedemner udflugt og generalforsamling) 

• Mandag den 20/9 (generalforsamling). 
 

Ad.1. Tilbagemeldinger på vores ”hulspilsturnering”  den 8.juni har været gode, de fleste syntes, 
det var sjovt at prøve, selvom der naturligvis også var nogle, der syntes, det var knap så sjovt. Vi 
overvejer at arrangerer en rigtig hulspilsturnering  i næste sæson. Vi har tidligere haft hulspil på 
programmet, men har droppet det, da der ikke har været tilslutning nok.  
 
Ad.2. Det var en veltilrettelagt turnering som Midtgolf pigerne havde arrangeret. Der var forslag 
fra deres side om at sætte præmiebeløbene op. Beløbene, som er en aftale klubberne imellem, er 
for tiden 200 kr. for 1.pladsen, 150 kr. for 2. pladsen og 100 kr. for 3. pladsen. Berit kontakter 
Midtgolf omkring en ændring af aftalen. Vi vil gerne have turneringen afholdt enten i uge 23 eller 
24 i stedet for som nu fast i uge 24, og er indstillet på en forhøjelse af præmierne. 
 
Ad. 3. Økonomien er fortsat sund, vi har indtil nu ikke haft de store udgifter. Vi er 72 medlemmer i 
dameklubben. Præmiebudgettet holder og vore sponsorer er loyale på trods af det sidste år med  
Corona situationen. Udgiften til vores hjemmeside stiger voldsomt, Eva kontakter leverandøren. 



 
Ad. 4. Den 17. august til vores sensommerturnering spiller vi Irish Rumble over 18 huller. Starttid 
kl. 15.00. Tilmeldingen slutter den 15. august. Alice kontakter cafe Solvognene om menuen til 150 
kr. Aase og Eva køber og arrangerer præmierne.  
 
Ad. 5. Tilmeldingsfristen til vores udflugt til Korsør er den 15. august.  Eva indgår de sidste aftaler 
med busselskabet og Korsør Golfklub.  
 
Ad. 6. Da handicapsystemet blev ændret den 1. januar i år indførte vi en forsøgsordning, hvor vi 
ændrede adgangskravet fra handicap 36 til 42. Da det var en forsøgsordning, evaluerer vi nu en 
ændring til vores vedtægter.  
 
Ad. 7. Skal slagspillet arrangeres i handicaporden eller skal kortene blandes lidt anderledes? Hvor 
mange gange i en sæson skal vi have baglæns gunstart? Skal vi spille hulspil? Spille fra tee 56?  Skal 
vi have 3-kølle turneringer på programmet? Alle disse spørgsmål blev drøftet, da det er meget 
svært at tilgodese alle vores Solvognspigers forskellige ønsker og meninger. 
  
Ad. 8. Begge foreslående datoer blev noteret og vedtaget. 
 
 
 
Referent: Alice 
 
 

 
 

 
 


