
Viby J., den 26. marts 2020  
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i 

Aarhus Aadal dameklub 
 

fredag den 17. april 2020 hos Klara Kruse, Storskovvej 38, Stautrup. 
 
 

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

 
 
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 17.4.2020.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt.  
 
 
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra den 17.3. og 31.3.2020. 

Begge referater godkendt. 
 
 
Pkt. 3: Sæsonstart ? / Spillerlister 
 Klubhuset er stadigvæk lukket p.g.a. Corona-virus. Sæsonstarten 

udsættes til 12. maj. 
  
 Kontingent på 500 kr. fastholdes på trods af de manglende runder. Evt. 

overskud vil blive brugt til præmier og /eller i forbindelse med 
arrangementer. 

 
 Det ser ud til, at der stadigvæk mangler indbetalinger. Håber på, at de 

manglende kontingentindbetalinger indbetales snarest, således at de 3 
rækker A, B og C kan inddeles ligeligt fra sæsonstarten i forhold til 
spillernes Hcp. 

 
 Ansvarlig for spillerlister AO.  
 
 
Pkt. 4: Turneringskalenderen (Vedhæftet) 

 Opdateres i forhold til ny dato for sæsonstart. Ligesom datoer for 
puttekonkurrencen ændres.  

 Regelaften er ikke plads endnu – afventer tilbagemelding fra Kenneth. 
 Odder har, p.g.a. Coronaen, meldt fra til alle venskabsmatcher. Kender 

p.t. svaret fra Mollerup. 
  
 
Pkt. 5: Årets golfer / månedens golfer. 

 Årets golfer findes i hver af de 3 rækker. Der er ligeledes præmier til 



nr. 2 og 3 i hver række. 
 
 Månedens golfer. Det er den spiller, som har været bedst i alle 3 

rækker. (Venskabsmatch er ikke tællende) 
 Præmie – afventer svar fra sponsor (KK). 
 
Pkt. 6: Drømmerunden (vedhæftet) 

 Nyt fra denne sæson (erstatter tidligere Eclectic). Der er lavet skema 
til registrering. Drømmerunden er ligeledes delt op i 3 rækker, hvor der 
findes en vinder i hver række. Slutregistrering den 29.9. og med 
afleveringsfrist 6.10.  

 
 
Pkt. 7: Sponsorer /henvendelse til sponsorfolder (vedhæftet) 

 Sponsorlisten gennemgået.  
 Ang. sponsorfolderen skal den lige tilrettes på hjemmesiden (HK 

opdaterer sammen med Helle Kaare. 
 
 
Pkt. 8 Venskabsmatch ude mod Mollerup 26. maj 2020. 

 Afventer – hvorledes Corona situationen udvikler sig. 
 
 
Pkt. 9 Hjemmesiden / Præmier. 

 Præmiefordeling – Der er præmier til de 3 bedste i hver række (A, B og 
C).  

 
 Men det forudsætter at der er min. 4 spillere i en række ellers lægges 

2 rækker sammen – således: 
 række A kan lægges i B-rækken 
 række B kan enten lægges i A- eller C-rækken 
 række C kan lægges op i B-rækken. 
 
 Det betyder også, at hvis der skal uddeles 3 præmier i en række -  
 udløses 2. præmien hvis der 8 spillere i samme række 
 udløses 3. præmien hvis der 12 spillere i samme række 
  
 Det betyder også, at såfremt en spiller har vundet en række uanset om 

den udløser præmie eller ej – er man berettiget til at deltage i Hall of 
Fame. 

  
 Denne præmiefordeling skal sættes på hjemmesiden. 
 
  
Pkt. 10 Dameklubbrochure. 

 Er blevet færdiglavet. Dameklubben kan selv fremover redigere den. 
HK tager kontakt til kontoret for kopiering og evt. udlevering. 

 
 
Pkt. 11 Regnskab. 

 BG: der er desværre kun 51, som p.t. har indbetalt 
medlemskontingent.  



 
 
Pkt. 12 Scoreindtastning. 

 Udsættes til næste møde. 
 
 
Pkt. 13 Oprydning i vores skab. 

 AO og DS påtager sig denne opgave. Ønsket er at få et skab med lås 

på. 

 
 
Pkt. 14 Evt. samt næste mødedato. 

 Dameklubbens weekendtur er aflyst indtil videre. BG tager kontakt til 
Jette Knudsen, for at høre muligheden om en tur senere på sommeren. 

 

 Næste møde afholdes onsdag den 6. maj 2020 kl. 13.00 
 hos Birthe Gottlieb, Kirkebakken 12, Storring. 
 

 


