
Viby J., den 22. december 2019  
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Aarhus Aadal dameklub 

 
tirsdag den 17. december hos Alice, Haslevangsvej 

 
 

Til stede: Helle Karlsson (HK), Dorte Søndergaard (DS), Lis Østergaard (LØ), 
Birthe Gottlieb (BG), Alice Ogstrup (AO), Klara Kruse (KK)og Ellen 
Haugaard (EH). 

 
  
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 9.12.2019.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt.  
 
 
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra den 3. november 2019. 

 Godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Pkt. 3: Fordeling af arbejdsopgaver 2020. 

 Økonomi: Regnskab og medlemslister:  BG. 
 
 Sekretær: Referater:  EH. 
  
 Turneringer: Oprettelse af turneringer: AO og DS. 
 
 Venskabsturneringer: herunder bamsematch og Hall of Fame: AO og 

DS. 
 
 HK havde fået henvendelse fra Mollerup ang. ændring af dato for 

afvikling af venskabsmatch. AO kontakter Århus Golfklub, Odder 
Golfklub og Mollerup Golfklub med henblik på koordinering af 
afviklingsdatoer for venskabsmatch i 2020. AO kontakter ligeledes 
Anne Mette Hegelund om hun vil være medhjælper. 

 
 DS kontakter herreklubben omkring afviklingsdatoer for Bamsematch 

og Hall of Fame. 
 
 Årets golfere: spillerlister: – udsættes. 
 
 Skemaer til Eclectic og putte konkurrence: - udsættes. 
 
 Scoreindtastning:  Oprettelse af datolister til hjemmesiden:  HK. 
 
 Omkring scoreindtastning er AO tovholder. Der er flere af 

dameklubbens medlemmer, som gerne vil være behjælpelig.  



 
 Kontakt til restauranten: spiseaftener (herunder til-/framelding: AO og 

KK. 
 
 Hjemmesiden: opdater alle siderne vinteren over i forhold til 

abonnement, datoer, resultater, kontaktoplysning osv. ved at 
gennemgå siderne en for en.  

 Løbende opdater hjemmesidens opslagstavle i henhold til info-mails. 
 Løbende opdater hjemmesiden med arrangementer, invitationer, 

deltagelse i arrangementer, invitationer, deltagelse i arrangementer 
osv. HK + EH i samarbejde med Helle Kaare. Helle har heldigvis lovet 
at være hjemmesideansvarlig i 2020. 

 
 Info-mails: udsende mails med oversigt over de kommende 

arrangementer og kort opfølgning på resultater /arrangementer. 
 Udsend med alle under BCC. Derved undgås, at der laves en ”besvar til 

alle”.  
 AO forsøger at få styr på klubbens /dameklubbens mailadresse, 

således at den ikke skal ændres ved evt. formandsskift – men altid er 
den samme. 

 
 Bestyrelsesmøder: Indkaldelse med dagsorden + ordstyrer: HK. 
 
 Kontakt til: - AAGC's bestyrelse: BG. 
  - Sponsorer: KK (kontakter Merete fra dameklubben) 
  - Venskabsklubber: AO. 
  - Vinderne af Hall of Fame osv. Udsat 
  - Herreklubben: Bamsematch og Hall of Fame: DS. 
  - Begynderudvalg: AO og DS. 
  - Udflugtsudvalg: weekend: uændret 

   endagsudflugt: BG og EH + 2 fra 
 dameklubben, som har tilbudt 
 assistance. 

 
Andet: Turneringskalender, første udkast til datoer med - 

venskabsturneringer og sponsorer. 
 Sponsorfolder 
 Indlæg til AAGC's generalforsamling: HK 
 Tak-for-i-år brev til sponsorer: er udleveret. 
 Hall of Fame invitation til sponsorer  
 Invitation til venskabsklubber og til interne turneringer 
 Indkaldelse + budget til generalforsamling. HK 
 Adgangskoder til hjemmeside + gmail. HK 
 Månedlig præmieoversigt – udsat 
 Regelændringer / Hcp-ændringer – udsat. 
 

 
Pkt. 4: Opsamling fra gruppesnak fra generalforsamlingen. 

 Flere punkter fra generalforsamling er taget med under andre punkter 
– tjekkes op på næste møde. 

 
 
Pkt. 5: Arrangere endagsudflugt, hvem?. 

 Udflugten i 2020 arrangeres af BG og EH samt to medlemmer fra 
dameklubben.  



Pkt. 6: Turneringskalenderen tilrettes. 
 Afventer tilbagemeldinger om datoer for venskabsturneringer, 

bamsematch og Hall of Fame inden endelig færdiggørelse. 
 
 

Pkt. 7: Informationer til medlemmerne vedr. åbningsmatch samt evt. 
arrangement i februar. 

 
 Åbningsmatch i 2020 sat til den 31. marts og februararrangement sat 

til tirsdag den 18. februar 2020. Vil blive meddelt til dameklubbens 
medlemmer i forbindelse med ”jule-nyhedsbrev” HK udsender. 

 
 
Pkt. 8 Snak vinleverandør. 
 God tilfredshed med dameklubbens vinleverandør. Såfremt der skal ske 

et skifte således at afdelinger under hovedforeningen skal benytte 
samme leverandør, vil det kun ske såfremt det er til gavn for 
dameklubben – altså minimum samme fordele, som vi har p.t. 

 
 
Pkt. 9 Henvendelse til sponsorerne: Golfexperten, vinspecialisten H. J. 

Hansen, vognmand Bombolt, Brdr. Møller, Skejby Dyreklinik, 
Jens (Stenbrogård Bed & Breakfast). 

 
 Udsat til næste møde. 
 
 
Pkt. 10 Evaluering af julefrokosten. 

 Forløb rigtig hyggeligt med enorm tilslutning – stor succes med 48 
deltagere - med spil, spisning, sang og snak. Et rangement der helt 
klart skal gentages næste år 

  
 Der var desværre lidt mangler i forhold til tilbudet. AO og KK tager 

kontakt til restauranten desangående - samt til de kommende 
arrangementer i 2020.  

 
 
Pkt. 11 Dameklub folder, evt. rettelse + hvor mange eksemplarer 

ønsker vi den i. 
 
 Folderen tilrettet – der ønskes 100 stk. i første omgang. HK har 

kontakten. 
 
 
Pkt. 12 Evt. og næste møde: 

 Kontingent for dameklubbens bestyrelse. Enighed om der betales 1/2 
kontingent bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

 
 Næste møde: Afholdes tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17.00 hos 

Ellen, Sydtoften 18, Viby. 
 
 


