
Viby J., den 17. marts 2021  
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Aarhus Aadal dameklub 

 
tirsdag den 9. marts hos Klara Kruse, i Stautrup. 

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

Gottlieb og Ellen Haugaard (EH). 
 
 På grund af forsamlingsforbuddet var suppleanterne ikke indkaldt til 

mødet. 
 
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 3. marts 2021.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  

 Godkendt.  
 
 
Pkt. 2: Bestyrelsen konstituerer sig. 

Formand:  Helle Karlsson 
Kasserer:  Birthe Gottlieb 
Sekretær:  Ellen Haugaard 
Medlem:  Alice Ogstrup 
Medlem:  Klara Kruse 
Suppleant: Ann Berit Nielsen 
Suppleant: Dorte Kofoed 

 
 
Pkt. 3: Tilrette turneringskalender. 

 Turneringskalenderen blev gennemgået og tilrettet.  
 På grund af Corona-restriktionerne bliver åbningsmatch + spisning og 

orienteringsaften ændret til sæsonopstart, hvor alle spiller stableford. 
 Handicapgrænser skal måske ligeledes ændres – alt efter hvor mange 

medlemmer der er. 
 Forhåbentlig kan regelaften den 4. maj gennemføres – Alice kontakter 

Kenneth. 
 Spiseaftener er generelt placeret den 1. tirsdag i hver måned. 
 Tilrettet plan skal udsendes til alle medlemmerne. 
 
 
 
Pkt. 4: Henvendelse til sponsorer. 

 Alice og Klara tager kontakt til sponsorerne inden opstarten. 
 
 
Pkt. 5: Tilmelding til sæsonen. 

 Skrivelse til medlemmerne omkring kontingent udsendes – 500 kr. for 
sæsonen / 250 kr. for bestyrelsen – skal være betalt senest 1 uge 



udsendelsen.  
 Diverse informationer omkring indtastning af score. Fra i år skal 

medlemmerne selv gøre det via golfbox – enten undervejs eller når 
runden er slut. 

 Bestyrelsen vil mødes den 25. marts og afprøve indtastningen. 
 
 Vigtigt – selve startlisten skal altid udfyldes i lighed med tidligere år– 

ellers er man ikke berettiget til diverse præmier. 
 Bestyrelsen vil være behjælpelig / til stede de første gange fra de 

første til de sidste kommer ind. 
 
  
Pkt. 6: Planlægge åbningsmartch 6.4.2021. 

 Afventer lige situationen omkring Corona-restriktionerne. 
 
 
Pkt. 7: Opsamling fra gruppesnak fra generalforsamlingen. 

 Bestyrelsen påtænker en hvervekampagne, når restriktionerne tillader 
det.  

 
 
Pkt. 8: Opfølgning af årskalender, sætte navne på opgaver. 

 Helle og Klara havde udarbejdet en årskalender – giver et rigtig godt 
overblik og tydeliggør hvem der er ansvarlig. 

 Opdateres løbende. 
 Til de to første runder i april 6. og 13. april vil Alice sørge for at der er 

lavet spillerlister. 
 

Pkt. 9: Evt. samt næste mødedato. 

 Næste møde aftalt til mandag den 12. april kl. 19.00 i klubhuset. 

 

  


