Viby J., den 27. september 2020

Referat af bestyrelsesmøde i
Aarhus Aadal dameklub
Fredag den 18. september 2020 i Klubhuset.
Til stede:

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

Afbud:

Birthe Gottlieb

Dagsorden:

Der henvises til den udsendte dagsorden af 13.9.2020.

Pkt. 1:

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Pkt. 2:

Godkendelse af referat fra den 31.8. 2020.
Referatet godkendt.

Pkt. 3:

Vinsmagning og præmieuddeling til spiseaften 29.9.2020.
Vinsmagning kl. 19.00. Der vil være smagning af 2 x rødvin, 1 x rosé
og 1 x ”bobler”.'
Vinfirmaet medbringer selv glas.
Alice aftaler med restauranten omkring brug af restauranten og evt.
brød.
Præmieuddeling: Lis og Klara er behjælpelig med uddeling af præmier
for de 4 første tirsdage i september.
Alice ansvarlig for gavekort og Klara sørger for månedens buket.

Pkt. 4:

Hall og Fame
Afholdes i fællesskab med herreklubben den 3. oktober 2020.
Alice ansvarlig sammen med herreklubben for opsætningen i golfbox.
Der skal kun være en startliste. Turneringen starter kl. 9.00.
Sponsorer inviteres sammen med bestyrelsen.
Invitationen udsendes til alle dameklubbens medlemmer, men kun
dem, som har vundet kan deltage. Sidste frist for tilmelding den
30.9.2020 kl. 23.59.
Arrangementet bliver muligvis ændret på grund af forsamlingsforbudet
under Coronasituationen.

Pkt. 5:

Forberedelse af generalforsamlingen.
Inden generalforsamlingen vil der være start med texas match kl.
15.00. Beskrivelse /vejledning skal være på plads. 3- eller 4-bolde
besluttes når vi ser, hvor mange tilmeldte der er. Opsætning 14 dage
før i golfbox og sidste tilmeldingsfrist søndag den 25. oktober.
Holdmatchpræmie ? Besluttes på næste møde.
Præmier for oktober – det er kun de første 9 huller, som tæller den 6.,
13. og 20. oktober – præmier som normalt.
Indkaldelse til generalforsamlingen gennemgået og tilrettet. Udsendes
med 4 ugers varsel og opsættes i klubben.
Skriftlig beretning og regnskab udsendes til medlemmerne inden
generalforsamlingen.
Dorte og Lis er på valg og ønsker ikke genvalg.
Dirigentemne drøftet.

Pkt. 6:

Scoreindtastning oktober.
onsdag den 7. oktober kl. 9.00: Klara og Helle.
onsdag den 14. oktober kl. 11.00: Lis og Ellen.
onsdag den 21. oktober kl. 11.30: Klara og Alice.

Pkt. 7:

Regnskab.
Udsat.

Pkt. 8:

Evt. samt næste mødedato.
Spændende hvordan scoreindtastning kommer til at foregå i 2021 når
det nye handicapsysem træder i kraft.
Næste møde aftalt til tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 17.00 i
klublokalet.

Referent:

Ellen Haugaard

