
Referat af bestyrelsesmøde den 2. maj 2022. 
 
Til stede: Berit, Kirsten, Eva, Anette, Aase, Do og Alice 
 
Fraværende: ingen. 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Økonomi og status på medlemssituationen 2022 
2. Hulspilsturnering. 
3. Venskabsturnering mod herrerne den 4. maj 
4. Spil og møde med begyndere den 16. maj 
5. Turnering den 17. maj (kombineret 9 hullers bane og shortgame bane) 
6. Venskabsturnering mod Dragsholm den 23. maj 
7. Udflugten til Skyrup, status 
8. Sponsorer 
9. Bluser 
10. Evt. 
11. Næste møde. 

 
 
Ad.1. Vi er 70 medlemmer i Solvognspigerne i år. Vores økonomi ser fornuftig ud. 
 
Ad. 2. Tilmeldingen til vores hulspilsturnering er slut og holdene er sat, samt seneste tidspunkt for 
afvikling af kampene. 
 
Ad.3. Det er herrerne, der i år står for vores årlige turnering, som vi desværre har ventet på i 2 år 
p.g.af pandeminen. Det bliver spændende at se, om vi kan vinde i år, da vi desværre har tabt de 
sidste par gange.  
 
Ad.4. På et tidligere afholdt KIK møde blev det besluttet, at henholdsvis Solvognspigerne samt 
Herreklubben ville møde op en mandag aften til en begynderturnering i løbet af foråret. Datoen 
for dette arrangement er den 16. maj. Fra Solvognspigerne deltager Berit, Eva, Anette Aase og 
Alice for at fortælle om vores klub i klubben. 
 
Ad.5. En stor drøftelse om, hvordan vi arrangerer denne helt specielle tirsdag, hvor vi skal 
kombinere spil på 9 hullers banen, samt spil på shortgame banen. Det er et helt anderledes, men 
spændende arrangement. Kirsten og Alice mødes den 15.5. for at få denne tirsdag på plads 
forhåbentlig til glæde for alle, da det som skrevet er meget specielt. Der er små præmier til de 3 
bedste på begge baner. 
 
Ad.6. MANDAG den 23. maj kl. 16.00 skal vi spille venskabsturnering i Dragsholm. Der er tilmelding 
i golfbox fra den 3. til den 15. maj kl. 12.00. 
 



Ad.7. Vores udflugt til Skyrup i Sverige er ved at være på plads. Do har haft kontakten til 
golfklubben. Eva har modtaget tilbud fra et par busselskaber, men mangler stadig nogle få tilbud, 
da vi jo helst skal have det bedste og billigste. Tilmelding i golfbox fra den 5. juli til den 3. august. 
Pris for turen bliver 1600 kr. Nærmere besked om afgangstider, o.s.v. kommer senere. 
 
Ad.8. Vi har ingen ny sponsorer, men håber at fastholde de eksisterende. 
 
Ad. 9. Dette punkt har været svært, vanskeligt og længe undervejs. Vi har skiftet leverandør, da 
bestyrelsen ikke var tilfreds med farver og kvalitet fra vores tidligere leverandør, som bestemt har 
gjort det godt. Alle har haft mulighed for at afgive bestilling på bluser, og der er ikke mulighed for 
efterbestilling. 
 
Ad.10. Det er et stort arbejde at lave opslag til vores hjemmeside, så vi vil prøve at begrænse det 
til de store arrangementer, f.eks. vores udflugt. Vores turneringsplan for hele sæsonen ligger på 
hjemmesiden og oplysninger om de enkelte tirsdagstuneringen fremgår ved tilmelding i golfbox.  
 
Vi har fået mange forskellige meninger om startlisterne til slagspil, både positive og negative. Efter 
en drøftelse i bestyrelsen for og imod, vil vi i år, som en prøve, arrangere en enkelt slagspilsdag 
med vilkårlig start.   
 
Ad.11. Næste møde 29. juni kl. 10.00. 
 
 
Ref. Alice 


