Referat af bestyrelsesmøde den 29. juni 2022.
Tilstede: Berit, Kirsten, Eva, Anette, Aase, Do og Alice
Fraværende: ingen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Økonomi og status på medlemssituationen 2022
Venskabsturnering mod Dragsholm og Midtgolf (23/5 og 14/6).
Spise-sammen-turnering den 28/6.
Udflugten til Skyrup, status
Sponsorer
Hjemmesiden
Evt.
Næste møde

Ad. 1. Vi er nu 71 medlemmer i Solvognspigerne og vores økonomi er fin.
Ad. 2. Vores venskabsturneringer gik fint, men en del af vores medlemmer i
dameklubben synes spilletidspunktet kl. 16.00 om eftermiddagen er sent. Det er en
svær situation, da mange spillere i både vores og vores venskabsklubber er
eftermiddagsspillere. Bestyrelsen tænker over problemet.
Ad. 3. Mange af deltagerne gav udtryk for, at det var et hyggeligt arrangement, og
opfordrede til, at der blev arrangeret flere spis-sammen-turneringer. Det vil vi prøve
at lægge ind i næste års turneringsprogram.
Ad. 4. Endnu en gang blev vores udflugt til Skyrup drøftet og Eva’s flotte opslag om
turen, som kommer på hjemmesiden, blev gennemgået. Berit udsender en mail til
Solvognspigerne og vedlægger opslaget, hvor der er oplysninger om, hvad der kan
og skal besvares i golfbox.

Ad. 5. Vi har ikke fået nye sponsorer og ingen sponsorer har opsagt sponsoratet, så
det er status quo.
Ad. 6. Hjemmesiden er opdateret, så den er helt tidssvarende.
Ad. 7. Vi besluttede, at sidste frist for tilmelding altid er søndag kl. 12.00 også til
vores fællesarrangementer.
Der skal altid betales, det fastsatte beløb, til vores arrangementer, uanset om der
deltages i middagen eller ej, da tilbuddet er en pakkeløsning.
Endnu en gang en snak om startlister til vores slagspilsdage. Som det fremgår af
sidste referat, vil vi i år en enkelt gang prøve at blande boldene i vilårlige handicaps.
En snak om vores turnering den 17. maj i år, hvor vi spillede på 9-huls banen og
shortgame banen. Vores indtryk er, at det var en succes, som måske kan gentages.
Ad. 8. Næste møde den 5. august kl. 10.00

Ref. Alice

r

