
Viby J., den 16. oktober 2020  
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Aarhus Aadal dameklub 

 
tirsdag den 6. oktober2020 i Klubhuset. 

 
Til stede: Helle Karlsson (HK), Klara Kruse (KK), Alice Ogstrup (AO) Lis 

Østergaard (LØ), Dorte Søndergaard, Birthe Gottlieb og Ellen Haugaard 
(EH). 

 
 
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 4.10.2020.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  

 Godkendt.  
 
 
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra den 18.9. 2020. 

Referatet godkendt. 
 
 
Pkt. 3: Evaluering Hall of Fame. 

 Flot arrangement. Vinder + runner up på hjemmesiden. Som et forsøg 
skulle vi forsøge at klare indtastning af scores undervejs i matchen – 
hvilket forløb rigtig fint. 

 
 
Pkt. 4: 9-hullers matcher. 
 I oktober er det kun 9-hullers matcher, der er gældende og således ens 

for alle. 
 Der er 3 præmier i hver række, såfremt der er spillere nok, som er ude 

og spille. 
 
 
 
Pkt. 5: Præmier for resten af sæsonen. 

 Præmier for resten af sæsonen opgjort. 
 
  
Pkt. 6: Planlægge holdmatch 27.10.2020. 

 Der planlagt mexican scramble til afslutningsmatchen. Alice og Dorte 
planlægger. Der skal udarbejdes en lille vejledning til matchen. Der er 
gunstart kl. 15.00. Husk tilmelding senest 25.10. kl. 18.00 på 
golfbox. 

  
 For de bestyrelsesmedlemmer, som har mulighed for det, er der 

mødetid kl. 14.00 til diverse opgaver. Der skal holdnr. på bordene. 
 Klara sørger for, at der er lister på bordene med sponsornavne på.  



  
 
Pkt. 7: Forberedelse af generalforsamlingen. 

 Helle kontakter dirigenten.  
 Klara sørger for stemmesedler.  
 Tidsplan: kl. 18.00 – spisning 
   kl. 18.45- præmieuddeling - 
   kl. 19.15 – generalforsamling  
  
 Formandens skriftlige beretning gennemgået og tilrettet. Sendes ud til 

medlemmerne inden generalforsamlingen. 
 
 
Pkt. 8: Regnskab. 

 Regnskabet gennemgået – ser godt ud.  
 Budget for det kommende år skal udarbejdet inden 20.10.2020. 
 

Pkt. 9: Drømmerunden, puttekonkurrencen og årets golfer. 
  
 Gennemgået. 
 
 
Pkt. 10: Yoga. 

 Bestyrelsen finder ikke det er tiden, at det skal sættes i gang.  

 

Pkt. 11: Udflugt Kalø. 

 Udsættes til næste møde. 

 

Pkt. 12: Evt. samt næste møde. 

 Næste møde aftalt til tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 17.00 i 
klublokalet.  

 
 
Referent: Ellen Haugaard 


