
Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2021 
 
Til stede: Berit, Eva, Anette, Aase og Alice 
 
Fraværende: Kirsten og Do. 
 
Dagsorden. 
 

1. KIK (klubber i klubben) den 10. november. 
 
2. Gennemgang af vinteropgaver. 

 
3. Evt. 

 
4. Næste møde. 

 
Ad 1. Eva og Alice deltog i KIK mødet, som repræsentanter for 
Solvognspigerne. For at tiltrække flere medlemmer til dame- og 
herreklubben i Odsherred Golfklub blev det aftalt, at begge underklubber  
møder op et par gange i løbet af sæsonen hos medlemmer, der har fået 
spilletilladelse - på 18 hulsbanen for at fortælle om og reklamere for 
vores klubber.  
 
Vi aftalte endvidere på KIK mødet, at vi i dameklubben på vores næste 
bestyrelsesmøde i Solvognspigerne (8.12) ville drøfte om vi igen i år, 
skulle afholde en speciel invitationsturnering for samtlige kvindelige 
medlemmer i OhGk , som opfyldte kriterierne for at være medlem i 
dameklubben. Denne turnering blev desværre aflyst p.g.af Covid-19. Vi 
besluttede i dag, at vi i stedet for en speciel invitationsturnering, vil 
invitere til vores åbningsturnering den 5. april, hvor vi har modeopvisning 
og socialt spil på 9 huller. Vi tror, det vil virke meget mere tiltrækkende. 
 
Ad 2. Vores ansøgninger om fortrinsretter og gunstarter er blevet 
godkendt. 



 
Berit og Eva arbejder sammen på vores hjemmeside. 
 
Vores turneringsprogram for sæsonen 2022 er fastlagt med forlæns- og 
baglæns starttider og spilformer, samt sociale arrangementer. 
Venskabsturneringer mod Midtgolf og Dragsholm er på plads.  
 
Eva og Berit lægger turneringer i Golfbox, Anette er som tidligere aftalt 
ansvarlig for vore bluser. Eva har lavet et flot udkast til vores brochure for 
den nye sæson.  
 
Handicapgrænsen for optagelse i Solvognspigerne blev fastsat til 45. 
 
Berit skriver, som altid et nyhedsbrev, der udsendes efter nytår. Berit har 
gennemlæst og revideret turneringsbetingelserne. 
 
Vores 2 dages udflugt i august 2022 arbejdes der på, men de fleste 
klubber udarbejder først deres spilleprogram i det nye år. 
 
Ad. 3. Eva og Kirsten arbejder på en hulspilsturnering i 2022, da det er et 
ønske fra en del af vore medlemmer. 
 
Ad. 4. Næste møde aftalt til 22. marts kl. 10.00 
 
Referant: Alice 
 
 
 


