
Viby J., den 28. maj 2021  
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Aarhus Aadal dameklub 

 
tirsdag den 18. maj 2021 i Klubhuset. 

 
Til stede: Helle Karlsson (HK), Klara Kruse (KK), Birthe Gottlieb (BG), Dorte 

Kofoed, Ann Berit Nielsen og Ellen Haugaard (EH). 
 
Afbud: Alice Ogstrup. 
  
 
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 17. maj 2021.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  

 Godkendt med tilføjelse til punkt 13 ”bamsematch” 
 
 
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra den 12.4.2021. 

Godkendt. 
 
 
Pkt. 3: Google Drew. 

 På dette drev skal alt vedr. dameklubben ligge, så derfor skal alle i 
bestyrelsen kunne gå på dette drev fremadrettet. Det er her alle 
informationer og opdateringer findes, så derfor er det et must alle er 
på, når turneringen lukkes efter hver tirsdagsrunde. 

 
 ”Lukkehold” aftalt til: 
 25.5.: Klara og Ellen  
 1.6.:  Klara og Ann Berit 
 8.6.:  Klara og Birthe 
 15.6.:  Dorthe og Ellen 
 22.6.: - da der er match mod Odder 
 
 
 
Pkt. 4: Evaluering af scoreindtastning. 

 Fungerer tilfredsstillende. 
 Der vil fremadrettet ikke længere blive udsendt reminder vedr. 

tilmelding til klubturnering alle der har booket tid til tirsdagsgolf skal 
også huske at tilmelde sig på klubturnering – det er ikke nok kun at 
booke på via golfbox. 

 Det betyder, at hvis man ikke har tilmeldt sig, får man ingen 
adgangskode til scoreindtastningen og man er derfor ikke med i 
præmierækken. 

 Ved slagspil er der 10 slag maks. i alle grupper – hvilket vil give et 
bedre flow på banen. 



 
 
 
Pkt. 5: Regnskab. 
 Birthe orienterede kort om bankbeholdning og  der er 74 medlemmer i 

dameklubben. 
 Det er lidt dyrt med mobilpay – 75 øre pr. transaktion. 
  
 
  
Pkt. 6: Spisning 1. juni. 

 Der vil maks være plads til 50 personer i restauranten – så det er først 
til mølle – Alice har lavet aftale.  

 Når der skal uddeles præmier vil de blive uddelt af 
bestyrelsesmedlemmer. 

 Nye ændringer/tiltag vil der blive orienteret om denne aften. 
 
 
 
Pkt. 7: Opfølgning til sponsorer. 

 Intet nyt p.t. 
 
 
Pkt. 8:  Nyt navn til dameklubben, 

 Der er indkommet flg. Forslag til nyt navn – Ådalspigerne – Åkanderne 
eller bevare det eksisterende.  

 Evt. nyt navn vil først kunne ændres på den kommende 
generalforsamling i henhold til vedtægterne. 

 Der vil blive orienteret om det på næste spiseaften. 
  
 

Pkt. 9: Præmieliste til spiseaften. 

 Helle havde udsendt præmieliste, som blev gennemgået. 

 

Pkt. 10: Lås på vores skab. 

 Det er utilfredsstillende, at det ikke er muligt at få lås på vores skab 
inde i klublokalet, hvilket betyder, at præmier skal opbevares af 
bestyrelsesmedlemmer. 

 Hvis ikke der snart sker noget, vil Birthe tage det med i 
hovedbestyrelsen. 

  
 

Pkt. 11: Venskabsmatch hjemme mod Odder den 22. juni. 

 Det er forventeligt, at matchen afvikles. 

 

 

Punkt 12: Endagsudflugt. 

 Forslag til dato – 14. august på Kalø. 



 Birthe tager kontakt til klubben. 

 

Punkt 13: Evt. samt næste mødedato. 

 Bamsematch: dato for bamsematch skal ændres. Forsalg den 21. 
september – alternativ den 14. september – Helle kontakter 
herreklubben.  

  
 Nærmest flaget: ændres fra den 8. juni til 1 flaglængde i stedet for at 

måle – det betyder, at i stedet for en vinder, kan der være flere vindere 
på samme hul samme aften. Ændringen vil også betyde et bedre flow. 

 Denne ændring vil der ligeledes blive orienteret om på spiseaftenen 
den 1.6. 

 
 
 Næste møde: Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 18.00 i Klubhuset. 

 


