
Referat af bestyrelsesmøde den 27. maj 2021. 

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

Fraværende: Ingen. 

 

Dagsorden: 
 

1. Status på Corona restriktioner i OhGk. 
2. Evaluering af Selskabsturneringen. 
3. Venskabsturneringen med Midtgolf mandag den 14. juni 

• Hvordan får vi tilslutning nok. 

• Sidste frist for vores tilmelding er søndag den 6. juni 

• Hvem har ansvaret. 
4. Hulspil den 8. juni 
5. Udflugten den 31. august 

• Status 

• Tilmeldingsperiode 

• Plakat 
6. Økonomi 

• Præmiebudget 
7. Modtagelse af nye medlemmer 
8. Evt. 
9. Næste møde 

 
Ad. 1. Dejligt at vi kunne afholde vores Selskabstunering, fordi restriktionerne m.h.t 
forsamlinger er på 50 for tiden. 
 
Ad.2. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra vores meget våde 
Selskabsturnering, alle var glade og tilfredse og gav udtryk for at det var en fin 
eftermiddag med dejlig mad og socialt samvær. 
 
Ad.3. Sidste frist for tilmelding er søndag den 6. juni. Berit skriver til vores 
medlemmer om tilmeldingsfristen, samt om indbetaling af kr. 125 for deltagelse til 
vores konto 9570 12564244. Kirsten er turneringsleder og oplyser under info i 
Golfbox om mødetider og antal huller der spilles. Der er nemlig mulighed for både at 
spille 9 og 18 huller, da Midtgolf har denne valgfrihed.  
 



Ad.4. I vores omklædningsrum har Kirsten og Eva opsat en meddelelse, om hvordan 
vi afvikler vores hulspil. Det er også oplyst under info i Golfbox. 
 
Ad.5.  Tilmeldingen til vores udflugt til Korsør golfklub med bus er åben i Golfbox. 
Pris og andre væsentlige oplysninger vil fremgå af Golfbox, samt opslag. 
 
Ad.6. Økonomien er uændret, men er fast punkt på dagsordenen. Alle uafhentede 
præmier fra sidste sæson er udleveret. 
 
Ad.7. Vi skal tage godt imod vore nye medlemmer, som vi indtil nu har fået 11 af. Vi 
er nu 72 medlemmer i Solvognspigerne. Vi skal udvises tolerance overfor spil der 
måske, af forskellige årsager, går lidt langsomt. Hvis tiden for 4-bolde overholdes må 
eventuelle 3 bolde tage det roligt og undlade at presse på. 
 
Ad.8.  En gennemgang af hvornår, vi skal uddele præmier fra Chili og de gavekort vi 
har liggende på lager. Vi kom frem til at afslutningsturneringen den 28. september 
vil passe fint. 
 
Ad.9.  Næste møde aftalt til den 19. juli kl. 9.00. 
 
 
Referent: Alice 
 

  
 


