
Viby J., den 13. maj 2020  
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i 

Aarhus Aadal dameklub 
 

onsdag den 6. maj 2020 i Klubhuset. 
 
 

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

 
Afbud: Birthe Gottlieb. 
 
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 30.4.2020.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt.  
 
 
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra den 17.4. 2020. 

Referatet godkendt. 
 
 
Pkt. 3: Sæsonstart / Spillerlister 
 Opstart forventes som planlagt den 12. maj. Der afleveres scorekort og  

indtastningen vil først ske om fredagen (48 timers smittefare). Der skal 
ligeledes udfyldes spillerlister (her skal hvert enkelt medlem selv sørge 
for handsker/sprit, hvis det findes nødvendigt).  

 Spillerlister er lavet og forefindes på opslagstavlen. 
 Informationsskrivelse sendes til alle medlemmer + skema til 

drømmerunde – puttekonkurrencen og turneringskalender. 
 Omkring birdies – så vil det ikke være muligt at ombytte og der vil 

max blive udleveret 3 stk. pr. prs.  
 
 
Pkt. 4: Turneringskalenderen (Vedhæftet) 

 Opdateret – bl.a. udgår venskabsmatchen mod Odder.  
 Regelaften afvikles den 2. juni.  
 Gruppeinddelingen vedtaget – de 3 grupper er ca. lige store. Kan 

revideres løbende. 
 Når gruppe B spiller slagspil – samles op ved max 10 slag pr. hul. 
  
 
Pkt. 5: Venskabsmatch ude mod Mollerup den 26. maj. 

 Afventer udspil fra Mollerup. 
 
 
Pkt. 6: Medlemsliste. 

 I forhold til sidste sæson, er medlemsantallet 6-7 personer færre p.t. 



Pkt. 7: Regnskab 

 ca. 38.000 kr. i banken. Kassereren havde indkøbt gavekort til 
restauranten.  

 Der skal gøres opmærksom på, at gavekort til restauranten ikke kan 
benyttes til spiseaftenen – men kun ved et ekstra besøg i restauranten. 

 
 
Pkt. 8 Scoreindtastning 

 Scoreindtastning for maj måned er fordelt således: 

 Fredag 15. maj kl. 10.00 – Klara, Alice og Dorthe 

 Fredag 22. maj kl. 11.00 – Alice, Lis og Ellen 

 Fredag 29. maj kl. 9.00 – Klara, Dorthe og Ellen 

 
Pkt. 9 Endagsudflugt. 

 Dato for endagsudflugten bliver den 15. august 2020. Meddeles til 
medlemmerne på næste informationsskrivelse. 

 
 
Pkt. 10 Evt. samt næste mødedato. 

 Næste møde afholdes fredag den 29. maj 2020 kl. 09.00 i Klubhuset. 
 

 


