
Viby   J.   12.juni   2021     
  
  

Referat   af   bestyrelsesmøde   i   
Aarhus   Aadal   dameklub   

  
tirsdag   den   8.   juni   2021   i   Klubhuset.   

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

Koefoed   Jørgensen   (DK),   Ann   Berit   Nielsen   (AN)   og   Alice   Ogstrup   (AO)   
  

Afbud:  Ellen   Haugaard   
  

  
Dagsorden: Der   henvises   til   den   udsendte   dagsorden   af   1.   juni   2021.     
  
  

Pkt.   1: Godkendelse   af   dagsorden.     

Godkendt     
  
  

Pkt.   2: Godkendelse   af   referat   fra   den   12.4.2021.   

Godkendt.   
  
  

Pkt.   3: Venskabsmatch   mod   Odder   d.   22.   juni   

AO  følger  op  på  deltager-begrænsningen,  sætter  turneringen  op  og          
sørger   for   både   holdpræmier   og   individuelle   præmier     

  
På  dagen  tager  AO  og  DK  imod  turneringsdeltagerne,  sørger  for  flag  til              
nærmest   flaget   og   afslutter   turneringen.   
HK   uddeler   præmier   
  

  
Pkt.   4: Opfølgning   på   sponsorer.   Finde   dato   til   Bergs   vinimport   

KK  følger  op  på  dato  til  Bergs  vinimport  og  køber  gavekort.  Fremover              
vil   køb   af   gavekort   blive   fordelt   mellem   vores   to   vinsponsorer   

  
  

Pkt.   5: Spisning  6.  Juli.  Præmielist  til  6.  Juli.  Afhentning  af  buket  til             
månedens   golfer   

  
Alice   taler   med   restauranten   om   evt.   max-deltagerantal   
AO   og   KK   sørger   for   præmierne   
HK   beregner   månedens   golfer   og   uddeler   præmier   på   aftenen   

  
  

Pkt.   6: ”Lukke   turneringen”   -hold   

29/6.:   AN   og   AO     
  6/7   :    BG   og   KK   
13/7:    BG   og   AO   



  
   Pkt.   7: Planlægning   af   endagsudflugt   

Der   spilles   i   2   rækker   
Gunstart   9.30   
200   kr   for   greenfee.   150   kr   for   mad   
HK   sender   invitationer   ud   

  
  

Pkt.   8: Regelaften   med   Kenneth,   

 Vi   springer   over   i   år   
  

  

Pkt.   9: Nyt   handicapsystem   med   Mogens   Søndergård   

 Hvis   det   er   nødvendigt   tager   vi   det   op   næste   år   

  

Pkt.   10: Evt.   samt   næste   mødedato.   

Klubbens   generalforsamling.     
Vi  er  enige  om  at  der  er  et  uhensigtsmæssigt  sammenfald  mellem             
Aarhus  Aadals  generalforsamling  og  dameklubbens  venskabskamp  mod         
Odder.     
Vi  (HK)  vil  gøre  Aarhus  Aadals  bestyrelse  opmærksom  på  det  dette  i  et               
venligt   brev.     
Vi  (HK)  sender  opfordring  til  alle  dameklubmedlemmer  om  at  give            
deres  fuldmagt  til  en  deltager  på  generalforsamlingen,  hvis  de  ikke  selv             
deltager   i   generalforsamlingen   

  
  

Næste   møde:    Tirsdag   13.   juli   2021   kl.   20.00   i   Klubhuset.   

  

Referent: Dorte   Koefoed   Jørgensen  
  


