Solvognspigerne
Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2020.
Til stede: Berit, Kirsten, Eva, Anette, Aase, Do, og Alice
Fraværende: Ingen
Dagsorden:
1. Generalforsamlingen:
• Evaluering
• Konstituering.
2. Økonomi
3. Turneringsformer den kommende sæson
4. Vinteropgaver, herunder
•
•

Hjemmesiden
Hvordan tiltrækker vi nye medlemmer? Ny HCP grænse 2021

5. Evt.
6. Næste møde.
Ad 1. Vi var enige om, at generalforsamlingen forløb godt, måske for lidt tid til at diskutere de forskellige
punkter, da det var første gang i år, vi var samlet til et møde. Berit udsender referatet fra
generalforsamlingen samt bestyrelsens beretning.
Vi konstituerede os som følger:
Berit formand
Kirsten næstformand
Eva, medlem
Anette, medlem
Aase, 1. suppleant
Do, 2. suppleant
Alice, kasserer
Ad.2. Økonomien er stadig fin, er ikke ændret meget siden generalforsamlingen.

Solvognspigerne
Ad. 3. Stor drøftelse om turneringsformerne til næste år under hensynstagen til de fremsatte ønsker på
generalforsamlingen. Vi vendte mange forskellige former for spil, men tager punktet op senere, fordi
vi alle har brug for at gå i tænkeboks og vurdere, hvordan spillet kan arrangeres. Vi vedtog, at der i
tilrettelæggelsen af vores spilleprogram ikke skal tages hensyn til medlemmernes planlægning af
ferie, da der i denne periode næsten er størst fremmøde. Berit henvender sit til vores venskabsklubber, Dragsholm og Midtsjælland for at få aftalt spilledage til sommer.
Ad 4. Eva og Do arbejder på at få vores nye hjemmeside på plads.
Med hensyn til at tiltrække flere medlemmer er det en svær opgave, men efter en drøftelse,
med flere forskellige og mere eller mindre fantasifulde forslag blev vi enige om at søge hovedklubben
om tilladelse til at afholde en damedag, hvor vi inviterer damer fra vores hovedklub til en tirsdagsturnering over 9-huller med gunstart. Vi har tænkt på en tirsdag, inden vi starter i dameklubben.
Ny handicapgrænse må vi behandle efter nytår, da vi kan se at nogle af vore medlemmer kommer
over vores fastsatte grænse på 36. Herefter kan vi fastsætte vores handicapgrænse for nye
medlemmer af Solvognspigerne.
Fordeling af vinteropgaverne udsat til næste bestyrelsesmøde.
Ad.5. Evt. Anette undersøger hvilke farver vi kan få vores bluser i og henvender sig til firmaet, der
leverer dem.
Ad. 6. Næste møde aftalt til den 2. nov. 20

Ref. Alice

