
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. maj 2020 kl. 8.30. 

 

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

 

Fraværende: ingen 

 

Dagsorden: 

 

1. Status Corona og golf. 

2.  Konsekvenser/revision/gennemgang af årets turneringsplan – herunder   

Order of Merit og handicaptællende runder. 

3. Afvikling af vores turneringer med de nødvendige forholdsregler, f.eks.  

a. Løbende start/baglæns gunstart 

b. 3 eller 4 bolde 

c. Håndtering af scorekort 

d. Sammenkomst i Cafeen efter spillet. 

4. Medlemsstatus og Økonomi 

5. Nye klubbluser  

6. Status på udflugt 

7. Evt. 

8. Næste møde. 

 

Ad 1. Vi starter som aftalt  den 12.5. men kan desværre ikke samles i cafeen efter 

golf. Benny åbner måske den 18. maj og derefter kan der være socialt samvær.  

 

Ad.2. Ved gennemgang af årets turneringsplan må vi desværre konstatere at vores 

turneringer mod venskabsklubberne Dragsholm og Midtgolf aflyses på grund af 

Covid-19. Dame/herreturneringen gennemføres måske på et senere tidspunkt end 

planlagt. 

 



I stedet for turneringen den 26.5. mod Dragsholm spiller vi almindelig 

tirsdagsturnering. Turneringen den 15.6. mod Midtgolf er aflyst, vi spiller i stedet 

almindelig turnering tirsdag den 16. 6. 

 

Vi plejer at have april måned som ”prøvemåned” i år har vi besluttet, at der først 

reguleres fra den 9. juni på grund af den noget turbulente start. I år beregnes Order 

of Merit på baggrund af de 8 bedste runder i stedet for 10. 

 

Ad. 3. a. Foreløbig starter vi alle fra hul 1. Når forholdene igen er normale, spiller vi 

en blanding af fortløbende start fra hul 1 og baglæns gunstart. 

Ad. 3. b. Vi har valgt at spille i 4-bolde i år af hensyn til boldenes sårbarhed ved 

pludselige afbud. 

Ad. 3. c. Den 12. maj afleveres ikke scorekort. Vi håber, det bliver en mulighed fra 

den 19. maj. 

Ad. 3. d. Efter den 18. maj kan vi forhåbentlig mødes i Cafeen. 

 

Ad. 4. Vi er i år 59 medlemmer i Solvognspigerne. Økonomien er o.k. 

 

Ad. 5. Vi må vente til næste sæson med nye bluser, da sæsonen i år er meget kort. 

 

Ad 6. Vi undersøger fortsat muligheder for afholdelse af vores udflugt den 25. 

august, men det har været vanskeligt at få kontakt til klubberne, der har været 

lukket i flere måneder. 

 

Ad. 7. Vores hjemmeside er nu blevet så omfattende, at der ikke er plads nok til alle 

dokumenter i det system vi abonnerer på. Eva undersøger andre muligheder. 

Vi drøftede den kedelige situation vi er i, i øjeblikket, og kan af vores spilleprogram 

se, at vi desværre først kan samles den 11. august til vores Sensommerturnering  

 

Ad. 8. Næste møde aftalt til den 29. juni kl. 11.00 

 

 

Ref. Alice 

 



 

 

 


