
Viby J., den 1. juli 2020  
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Aarhus Aadal dameklub 

 
mandag den 22. juni 2020 i Klubhuset. 

 
Til stede: Helle Karlsson (HK), Klara Kruse (KK), Dorte Søndergaard (DS), Alice 

Ogstrup (AO) Lis Østergaard (LØ), Birthe Gottlieb (BG) og Ellen 
Haugaard (EH). 

 
 
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 16.6.2020.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt.  
 
 
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra den 29.5. 2020. 

Referatet godkendt. 
 
 
Pkt. 3: Evaluering af spiseaften. 
 Forløb fint med 46 deltagere. Formanden havde fået en del 

henvendelser omkring maden. Der var flere som havde udtrykt at der 
var for lidt mad i forhold til prisen. Tages op med restauranten. 

  
 God regelgennemgang efter spisningen. 
 
 
Pkt. 4: Dropbox/OneDrive. 

 Det vil være godt, hvis flere dokumenter kunne gemmes i Dropbox.  
 Det vil betyde, at formanden hjemmefra kan hente dokumenter, som 

ligger i Dropbox. 
 
 
Pkt. 5: Præmieuddeling til spiseaften 30. juni. 

 Der er styr på præmierne til den 30. juni.  
  
 
Pkt. 6: Nye handicapgrænser? 

 Fordelingen i de 3 rækker ser således ud: 

 gruppe A = 23 spillere 
 gruppe B = 26 spillere 
 gruppe C = 22 spillere 
 
 pt. Ændres fordelingen af spillere ikke i grupperne. 

  
Pkt. 7: Hul 5 – bedre nedgang? 



 Det kunne være ønskeligt, at stien fra hul 5 kunne forbedres. Har 
tidligere spurgt hos baneudvalget. Klara tager det med i udvalget igen. 

 
 
Pkt. 8 Medlemsliste til medlemmerne. 

 Der mangler ganske få underskrifter inden medlemslisten er intakt.  
 Vil herefter blive fremsendt. 
 
 
Pkt. 9 Hall of Fame liste + årets golfer + ny tekst nye medlemmer på 

hjemmesiden. 
 
 På hjemmesiden findes de opdaterede lister. 
 Tekst under ”nye medlemmer” skal opdateres. 
 
 

Pkt. 10 Endagsudflugt den 15. august 2020. 

 Forslag til invitation omdelt. Tilrettes og udsendes til alle medlemmer 
via formanden. 

 
 

Pkt. 11 Scoreindtastning juli. 

 onsdag den 1. juli kl. 11.00: Dorte,  Lis og Alice. 
 onsdag den 8. juli kl. 11.00: Dorte, Lis og Alice. 
 onsdag den 15. juli kl. 11.00: Helle og Lis 
 onsdag den 22. juli kl. 9.30: Birhe, Alice og Ellen 
 onsdag den 29. juli kl. 9.30: Klara, Helle og Ellen. 
 
 
Punkt 12 Næste møde afholdes tirsdag den 28. juli 2020 kl. 12.30 i Klubhuset. 
 

 


