Viby J., den 26. marts 2020

Referat af bestyrelsesmøde i
Aarhus Aadal dameklub
tirsdag den 17. marts 2020 hos Helle Karlsson, Bispevej 42B, Stautrup.

Til stede:

Helle Karlsson (HK), Dorte Søndergaard (DS), Birthe Gottlieb (BG),
Alice Ogstrup (AO) og Ellen Haugaard (EH).

Afbud:

Lis Østergaard (LØ) og Klara Kruse (KK)

Dagsorden:

Der henvises til den udsendte dagsorden af 5.3.2020.

Pkt. 1:

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Pkt. 2:

Godkendelse af referat fra den 21. januar 2020.
DS: kan der ikke indføres en svartid fra referatet udsendes til
bestyrelsen og på tilbagemeldingsfristen? Derefter offentliggøres til på
hjemmesiden.
Enighed om 1 uge.
Herefter blev referatet godkendt.

Pkt. 3:

Evaluering af arrangementet den 18.2.2020, snak yoga for
golfspillere.
Enighed om, at det havde været en succes med arrangementet – god
tilslutning – god mad og stemning.
Ang. Yoga – der var interesse, men umiddelbart umuligt at finde et
tidspunkt, og årstiden taget i betragtning, blev det udskudt til
efteråret.

Pkt. 4:

Færdiggøre turneringskalenderen.
Turneringsplanen opdateret:
Den 31.3. - match + spisning aflyses på grund af Corona-virus.
Såfremt banen åbnes inden 31.3. vil sæsonen sættes i gang, hvor
tilmelding foregår på golfbox. Der kan spilles enten 9 eller 18 huller og
aflevere scorekort som normalt.
Sponsorer på par 3-hullerne: Hul 3 – Dameklubben. Hul 5 –
Golfexperten. Hul 14 – Restaurant Ådalen og hul 11 i 2. slag –
Vognmand Bomholt.
Under gruppeinddeling skal tilføjes: ændringer kan foretages løbende.

Pkt. 5:

Årets golfer.
Blev yderligere præciseret – således:
B og C rækker slettet – således at det benævnes:
Ved stableford: Ved 36 stablefordpoint får man 15 point. Ved 37
stablefordpoint får man 16 o.s.v.
Ved slagspil: Ved 72 nettoslag gives 15 point og ved 71 nettoslag gives
16 point o.s.v.

Pkt. 6:

Månedens golfer.
Udsættes til næste møde.

Pkt. 7:

Drømmerunden.
Skema tilrettet – sidste frist for aflevering skemaet er den 29.9.2020
eller den 6.10.2020 -(besluttes på næste møde).

Pkt. 8

Puttekonkurrencen.
Skema godkendt – datoer: 12.5. - 9.6. - og 4.8.

Pkt. 9

Sponsorer/henvendelse til sponsorerne/sponsorfolder.
Udsættes til næste møde.

Pkt. 10

Tilmelding til sæsonen.
Den 31.3.2020 – match og spisning aflyses på grund af Corona-virus.
Hvis banen er åben spilles som almindelig tirsdag.

Pkt. 11

Planlægge åbningsmatch 31.3.2020, præmier og information.
Der sendes information til alle medlemmer af dameklubben omkring
aflysning. Der vedhæftes turneringskalender.

Pkt. 12

Hjemmesiden:
Helle Kaare styrer hjemmesiden.

Pkt. 13

Regnskab.
Der er p.t. ikke indkommet mange kontingentindbetalinger - der er
deadline den 31.3.2020.
Præmier til matchene er:
1. præmie – gavekort til Golfexperten på 150,00 kr.
2. præmie – gavekort Golfexperten på 100,00 kr.
3. præmie – 1 fl. vin

Pkt. 14

Evt. - samt næste mødedato.
DS og AO har meldt sig som hjælpere i begynderudvalget.
Næste møde afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 18.00
enten i Klubhuset eller hos Klara, Storskovvej 38, Ormslev.

