
Viby J., den 28. januar 2020  
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Aarhus Aadal dameklub 

 
tirsdag den 21. januar 2020 hos Ellen, Sydtoften 18, Viby. 

 
 

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 13.01.2020.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt.  
 
 
Pkt. 2: Opfølgning og godkendelse af referat fra den 17. december 

2019. 

 Følgende punkter blev præciseret: 
 
 Pkt. 3, 
 Turneringer: Her tilføjes Klara Kruse. 
  
 Scoreindtastning: Oprettelse af datolister til hjemmesiden skal være 

Helle Kaare og ikke Helle Karlsson. 
 
 Kontakt til: Begynderudvalg: her tilføjes også Klara Kruse. 
 
 Udflugtsudvalg: består af Jette Knudsen, Jette Lauridsen, Bettina Arndt 

og Pia Bisgaard. 
 
 Endagsudflugt: 2 fra dameklubben er Dorte Jakobsen og Bodil Astrup. 
  
 Herefter blev referatet godkendt. 
 
 
 
Pkt. 3: Planlægge februar arrangement 18.2.2020. 

 AO har fået kontakt til restauranten og aftalt møde. AO og KK mødes 
med restauratøren og planlægger aftenens bespisning (maks. 200 kr.) 

 Planlagt rafleturnering med 1 præmie. (LØ ansvarlig for skema + 
terninger /bæger) 

 Tilmelding via golfbox senest den 12.2.20) 
 Program:  
 17.15 raflespil 
 17.45 velkomst 
 18.00 spisning 



Der vil være et par sange (HK) samt ”nyt” fra bestyrelsen – herunder 
sponsorater i klubben. Indbydelse udsendes til medlemmerne ca. 
1.2.2020. 
KK har kontakt med Merete B. fra dameklubben, som gerne vil være 
behjælpelig hermed. 

 
  
Pkt. 4: Tilrette turneringskalenderen. 

 Turneringskalenderen tilrettet – AO havde haft kontakt med 
venskabsklubberne, så afviklingsdatoerne er blevet fastlagt. 

 
 
Pkt. 5: Drøfte årets golfer, Hall og Fame (evt. stableford). 

 Forslag til ”Årets golfer 2020”: 
Fra sæsonstart deler vi rækkerne op i 3 lige store rækker. 
B og C spiller stableford. Ved 36 stablefordpoint får man 15 point. Ved 
37 stablefordpoint får man 16 point, ved 38 får man 17 point og så 
fremdeles opefter. Ved 35 stablefordpoint får man 14 point, ved 34 får 
man 13 point og så fremdeles nedefter til 22 stablefordpoint som giver 
1 point. 22 stablefordpoint og derunder  giver altid 1 point. Dvs. man 
får point for at deltage.   
A rækken spiller slagspil. Ved 72 nettoslag gives 15 point, og 71 
nettoslag giver 16 point og så fremdeles opefter og nedefter. Man får 
altid mindst 1 point for at deltage. 
De 10 bedste runder tæller ud af de tællende runder. 
Man finder årets golfer i hver række. Herudover er der 2. og 3. præmie 
i hver række. 
 
Forslaget diskuteret og vedtaget med den tilføjelse: 
Hvis man skifter gruppe – mister man ingen points. 
 

 Hall of Fame: 

 Diskuteret. 

 Det vil fortsat fremover være vinderne fra hver af de 3 grupper, som 
hver tirsdag som deltager i dameklubbens turnering. I stedet for 
slagspil, vil Hall of Fame afvikles med stableford. 

 
 
Pkt. 6: Drøfte Eclectic (evt. fastlåsning af hulscores) og putte 

konkurrence. 
 
 Eclectic kan laves om til drømmerunden: 

Denne er også delt op i 3 rækker.  
Der er årets vinder i hver række. 
Man kan låse et hul når man vil. Når hullet er låst kan det ikke ændres. 
På scorekortet noteres der et stort D udfor det hul der skal låses.  

 Regneark kan evt. hentes hos herreklubben. 
 
 Diskuteret og tages med på næste møde. 

 HK og DS ansvarlig for skema – skal være klar til den 7.4.2020. 

  

 



 Putte konkurrence. 

 Fortsætter i 2020 som i 2019. 

 

Pkt. 7: Sponsorfolder. 

 Sponsorfolderen blev tilrettet. HK ansvarlig. 
 
 
Pkt. 8 Henvendelse til sponsorer. 
 Kontaktpersoner til vore sponsorer: 
 
 Golfexpeter + vinspecialisten: AO 
 Brdr. Møller + Vognmand Bomholt: KK 
 Skejby Dyreklinik + Stenbrogård Bed & Breakfast: KK 
  
 
 
Pkt. 9 Tilmelding til sæsonen. 
 Kontingent for 2020 – 500 kr. skal være betalt senest 31.3.2020.  
 
 
Pkt. 10 Planlægge åbningsmatch 31.3.2020. 

 Åbningsmatch den 31.3.2020 afvikles som Texas scramble. 
 Info til medlemmerne. 
 Fællesspisning.  
 
 
Pkt. 11 Opsamling af gruppesnak fra generalforsamlingen. 

 Fra generalforsamlingen 2019, var der kommet rigtig mange gode  
ris/ros forslag ind til bestyrelsen. 

 Samtlige punkter blev diskuteret. Infos vil blive givet til medlemmerne  
senest i forbindelse med opstartsturneringen. 

 
 
Pkt. 12 Evt. og næste møde: 

 Næste møde afholdes tirsdag den 17. marts 2020 kl. 13.00 
 hos Klara, Storskovvej 38, Ormslev. 
 
 
 


