
Referat af bestyrelsesmøde den 22. april 2021. 

 

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

 

Fraværende: Ingen. 

 

Dagsorden: 

1. Status på Corona restriktioner i OhGk. 
2. Medlemsstatus 
3. Invitations- åbningsturnering den 11. maj 
4. Økonomi, herunder præmiebudget/præmiebeholdning  
5. Status på vores sponsorer 
6. Nye bluser 
7. Udflugt 
8. Nye handicapregler og konsekvenser for vores turneringer 
9. Evt. (herunder udlevering af birdiebolde) 
10.  Næste møde. 

 

Ad. 1. I Odsherred golfklub følger vi anbefalingerne fra DGU. Det betyder blandt 
andet, at der ved indendørs bespisning gælder forsamlingsforbuddets 
begrænsninger for selskabsstørrelser. Det maximale selskab der p.t. kan serveres 
for, er derfor på 10 personer. Det hæves efter planen den 6. maj til 25 personer og 
den 21. maj til 50 personer. Desuden skal der bestilles bord senest 30 min. før, og 
kunne fremvises en negativ test (højst 72 timer gammel) eller man skal være 
færdigvaccineret. Udenfor på terrassen er der ingen begrænsninger, udover de 
generelle krav til afstand, afspritning. m.v. 

 

For at prøve at sætte det sociale lidt i højsædet, vil vi satse på lidt flere baglæns 
gunstarter, og håber at vejret bliver så godt, at vi kan siden udenfor efter spillet. 

 

Ad. 2. Vi er nu 70 medlemmer i Solvognspigerne efter bestyrelsens og specielt 
formandens store arbejde med at tiltrække nye medlemmer.  

 



Ad. 3. Vi kan desværre ikke afholde vores invitations/åbningsturnering den 11. maj 
på grund af de restriktioner, som er beskrevet under punkt 1.  

Vores venskabsturnering mod herrerne den 5. maj er af samme årsag aflyst igen i år, 
og vores venskabsturnering mod Dragsholm må afvente nærmere  corona 
udmeldinger fra regeringen. Vi håber på, at den kan afholdes som planlagt den 25. 
maj. 

 

Ad. 4. Økonomien er fin og præmiebudgettet samt præmiebeholdningen er også 
gode, da det jo desværre også i år begrænses af vore aflyste turneringer. 

 

Ad. 5. Vi enedes om at holde lav profil til vore sponsorer i år, da de har været meget 
trængte på grund af nedlukningen, og vi skal passe på dem 

  

Ad. 6. Da vi ikke kan samles før meget senere på sæsonen udgår blusebestillingen 
desværre i år.  

 

Ad. 7.  Udflugten er under udarbejdelse, Eva indhenter tilbud på bus og baner. 

 

Ad. 8. Vi holder fast i vores regler for indlevering af scorekort, så hvis man stopper 
inden alle 18 huller er spillet, sletter vi scorekortet. Spilleren kan selv indberrette 
f.eks 14 spillede huller med markørens underskrift, men scorekortet SKAL afleveres, 
så tag en kopi til egen brug. 

 

Ad. 9. For at gøre det lidt mere festligt uddeles birdie- og eagle bolde til 
sensommerfesten. 

I år har vi taget hulspil på vores spilleprogram den 8. juni og den 27. juli.  Kirsten og 
Eva skriver om reglerne ved tilmeldingen på golfbox. 

 

Ad.10. Næste møde den 10. maj kl. 10.00. 

 

Ref. Alice 
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