
Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni kl. 10.00 

 

Dagsorden: 
 

1. Evaluering af herre/damedag turneringen og venskabsturneringen mod Dragsholm. 

2. Tidsfrister for tilmelding i forbindelse med turneringer inkl. Middag. 

3. Formidling af start- og resultatlister. 

4. Den kommende venskabsturnering mod Midtsjælland hos os den 25. juni 

5. Udflugt/Korsør status 

6. Solvognspigernes fælles mailbox, hvem skal have adgang? (P.t. Annethe, Eva og Berit) 

7. Næste møde. 

8. Evt. (tordenvejr) 

 

Til stede: Berit Vardil, Eva Alkestrup, Kirsten Jordy, Aase Skytte, Anette Møller Olsen,  Alice Ipsen 

Fraværende: Annethe Rolling. 

Ad.1. Vi blev enige om, at der fremover skal være en fast procedure ved resultatopgørelsen, hvor 

de 10 bedste spillere i de 2 rækker tæller. I venskabsturneringen på Dragsholm deltog 18 spillere 

fra Solvognspigerne og 11 spillere fra Dragsholm. Nogle af vore medlemmer syntes, at der 

manglede informationer om starttider og pris på arrangementet, men det var oplysninger, vi ikke 

havde fået fra Dragsholm, som var værter for arrangementet. Dragsholm vandt. 

Ad.2. Vi vendte spørgsmålet vedr. sidste frist for tilmeldinger. Vi er nødt til at fastholde sidste 

tilmeldingsdag, specielt ved turneringer med efterfølgende spisning, da det ellers giver for meget 

arbejde for samtlige bestyrelsesmedlemmer. Torsdag inden turneringen bliver sidste 

indbetalingsdag. 

Ad.3. I øjeblikket hænges startlisten til vores tirsdagsturnering op om morgenen,- og efter 

turneringen sættes liste med resultater ligeledes op på tavlen. Hvor mange, der ser dem ved vi 

ikke, da vi går ud fra, alle ser dem på nettet. Vi prøver at undlade ophængning af listerne, og ser 

hvordan det går. Spørgsmålet om start fra 1.tee eller som tidligere fra 1. samt 16-17-18. tee blev 

igen vendt, fordi  bestyrelsen hører både for og imod. Men da det er meget enklere at lave 

startlister for alle fra 1.tee bliver det fortsat sådan. 

Ad.4. Vi fordelte opgaverne omkring venskabsturneringen mod Midtsjælland den 25. juni. Der er 

starttid kl. 15.30. Tilmelding i golfbox, sidste tilmeldingsdag er torsdag den 20. juni. I øjeblikket 

ligger der forkerte oplysninger i golfbox, men de bliver rettet af Berit. Som altid finder vi vinderen 

af turneringen ved opgørelse af de 6 bedste resultater fra hver klub. 

Ad.5. Udflugt Korsør 27. august. Turen sættes på hjemmesiden og på næste bestyrelsesmøde 

planlægger vi hele turen. 



Ad.6. Vores Mailbox bruges ved nye tilmeldinger. De samme medlemmer skal fortsat have adgang. 

Ad.7. Næste møde aftalt til 22. juli kl. 10.00. 

Ad.8. På vores hjemmeside ligger et cirkulære, om hvordan man skal forholde sig til tordenvejr.  

Bestilling af bluser er slut den 1.6.  

Ref. Alice 

 

           

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


