
Referat af bestyrelsesmøde den 22.marts 2022. 
 
Til stede: Berit, Kirsten, Aase, Anette, Do og Alice 
 
Fraværende: Eva. 
 
Dagsorden: 
 

1. Økonomi og status på medlemssituationen 2022. 
 

2. Gennemgang af vinteropgaver (seneste udgave vedlagt)  
 

3. Hulspilsturnering 
 

4. Turnering den 17/5 (kombineret 9 hullers bane og shortgame bane) 
 

5. Birdiebolde 
 

6. Åbningsturnering den 5/4 og ansvarsfordeling 
 

7. Evt. 
 

8. Næste møde. 
 
 

 
Ad. 1. 50 medlemmer har pr. den 21. marts indbetalt årskontingent, heraf 6 nye medlemmer. 
Økonomien er fin. 
 
Ad.2. De fleste af vinteropgaverne (16 i alt) er udført, de resterende 6 blev gennemgået.  
 
Vores venskabsklub Midtsjælland har bedt om en forhøjelse af præmiebeløbene. Under normale 
omstændigheder skal vi ændre vores kontrakter hver gang, selv ved en lille ændring f.eks en 
forhøjelse af præmiebeløb på 50 kr.  Vi håber, vi kan enes om en aftale, hvor vi blot kan tilføje et 
tillæg til aftalen. M.h.t. vores turnering mod Dragsholm den 23. maj venter vi på de sidste 
udmeldinger. 
 
Vi er i fuld gang med at undersøge, hvor vores udflugt den 30.-31. august i 2022 skal gå til.  Do 
undersøger mulighederne for et godt golfresort, hvor vi kan bo på banen, og Eva undersøger 
transportmuligheder med bus, så vi får helt sikkert en fin tur. 
 
Ad.3. Eva og Kirsten har udarbejdet regler for en spændende hulspilsturnering, og lavet et flot 
opslag som bliver sat i golfbox samt  i vores omklædningsrum. Vi håber rigtig mange vil tilmelde sig 
hulspilsturneringen, da det har været et stort ønske, fra mange, på vores generalforsamlinger de 
sidste par år. 



 
Ad.4. Kirsten og Eva arbejder på at få arrangeret en fin og anderledes spilledag den 17.5. på vores 
dejlige 9-hullers bane og vores short game bane som har eget scorekort. 
 
Ad.5. Eva har bestilt Birdie- bolde som er på vej fra England, spændende hvornår de dukker op? 
 
Ad.6. Vi fordelte, som altid opgaverne mellem os til vores åbningsturnering, hvor vi skal have en 
god middag og en spændende modeopvisning fra Chili. Chili er hovedsponsor for turneringen.  
FLOT. 
 
Ad.7. På KIK mødet den 10. november blev det aftalt at repræsentanter for dame-og herreklubben  
skulle møde op et par gange i sæsonen hos nye medlemmer med spilletilladelse på 18 huls banen 
for at reklamere for vores underklubber. Disse datoer er nu fastlagt til den 16. maj og den 15. 
august. Berit undersøger hvor mange, der forventes at deltage fra Solvognspigerne. 
 
Endnu en gang gennemgik vi bluser til Solvognspigerne, det er vanskeligt m.h.t. farve og kvalitet, 
men vi arbejder videre med sagen. 
 
Ad. 8.  Næste møde aftalt til den 2. maj kl. 10.00. 
 
 
Ref. Alice 

 


