
Referat af bestyrelsesmøde den 30. september 2021. 
 
Til stede: Berit, Eva, Anette, Aase, Do, og Alice. Laila Ditlev deltog i punkt 2. 
 
Fraværende: Kirsten. 
 
Dagsorden: 
 

1. Konstituering af bestyrelsen 

• Opgavefordeling 
 

2. Evaluering af generalforsamlingen 

• Forslag, vi skal arbejde videre med næste sæson 
 

3. Økonomi 

• Præmiebeholdning efter afslutningen 

• Sponsorer. 
 

4. Turneringsprogram for næste sæson 
(obs. 17/5 – company day) 
 

5. Jubilæumsår (30 år i 2021) – 2 dages udflugt? 
 

6. Øvrige vinteropgaver 
 

7. Evt. 
 

8. Næste møde 
 
Ad 1. Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 
Formand: Berit Vardil fortsætter som formand. Berit har – ud over sine forpligtelser 
som formand for Solvognspigerne – ansvaret for kontakten med vores 
venskabsklubber, for udarbejdelse af Nyhedsbrevene, og er sammen med Kirsten 
Jordy og Eva Alkestrup turneringsansvarlig. 
 



Næstformand: Kirsten Jordy fortsætter som næstformand. Kirsten bistår Berit med 
formandsforpligtelserne, og er ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af 
tirsdagsgolfen sammen med Eva Alkestrup. 
 
Kasserer og sekretær: Alice Ipsen er ansvarlig for vores økonomi, herunder 
kontingenthåndtering. Alice varetager desuden sekretærposten, med bl.a. 
referatskrivning og ajourføring af medlemslisten. 
 
Medlem: Eva Alkestrup er sammen med Kirsten Jordy, ansvarlig for tilrettelæggelse 
og afvikling af tirsdagsgolfen. Endvidere er Eva ansvarlig for vores hjemmeside, og 
udarbejder Solvognspigernes brochure. 
 
Medlem: Anette Møller Olsen er sponsoransvarlig og står for bestilling og indkøb af 
klubtrøjer. 
 
1.Suppleant:  Aase Skytte bistår med ad hoc-opgaver og er ansvarlig for vores 
præmiebeholdning. 
 
2. Suppleant: Do Steenstrup bistår med ad-hoc opgaver. 
 
 
 
Ad. 2.  Evaluering af generalforsamlingen, som forløb godt.  Vi drøftede de 
synspunkter, der var kommet frem under generalforsamlingen, og talte om hvordan 
vi skal arbejde videre med forslagene i vinterens løb. 
 
Ad. 3. Præmiebeholdningen er stort set opbrugt, der er meget lidt tilbage på lager. 
De sponsorer, der støtter os, håber vi at have til næste sæson. 
 
Ad. 4.  En gennemgang af hvilken form for turneringer, og hvor mange af hver slags,  
vi skal have i næste sæson blev foretaget. Programmet skal fastsættes i løbet af 
vinteren. 
 
Ad. 5. Muligheder for en 2- dages udflugt blev drøftet, der er mange gode tilbud, 
både i Danmark og Sverige. Do har påtaget sig at arbejde videre med udflugten. 
 
Ad. 6. Vi fordelte vinteropgaverne efter vores forskellige ansvarsområder og 
tidspunkter for sidste frist. 
 



Ad. 7. Julefrokosten i år aflyses, da der ikke har været mange deltagere i de tidligere 
frokoster. 
 
Ad. 8. Næste møde den 8. december kl. 11.00 
 
Ref. Alice 
 
 
 

 
 


