
Viby J., den 29. juli 2021  
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Aarhus Aadal dameklub 

 
tirsdag den 20. juli 2021 i Klubhuset. 

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

Ogstrup, Ann Berit Nielsen og Ellen Haugaard (EH). 
 
Afbud: Dorte Kofoed. 
  
 
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 7.7.2021.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  

 Godkendt. 
 
 
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra den 8.6.2021. 

Godkendt. 
 
 
Pkt. 3: Evaluering af venskabsmatch hjemme mod Odder den 22. juni. 

Indgravering af fad. 
 Forløb tilfredsstillende. Ådalen vandt pokalfadet – skal indgraveres – 

EH kontakter Jydsk Emblem Fabrik. 
  
 
 
Pkt. 4: Spisning 3. august. Præmieliste til 3. august. Afhentning af 

buket til månedens golfer. 
 Klara tager kontakt til kontoret og Pia fra juniorudvalget, da vores 

”fortrinsret” er flyttet fra kl. 14.00 til kl. 15.00 pga af Junior camp. Da 
junior campen tidligere var placeret i sidste uge af juli havde vi ændret 
spiseaften til første tirsdag i måneden. Uheldigt sammenfald – men vi 
håber på en løsning. 

  
 Præmielisten: gennemgået  AO sørger for indkøb af præmier. 
 
 Månedens golfer: EH sørger for buket. 
 

 
Pkt. 5: Kan vi gøre mere for at få folk til at huske at tilmelde sig under 

klubturneringer. 
 Bestyrelsen mener ikke der kan gøres mere. Har man glemt at tilmelde 

sig turneringen kan man ikke deltage i præmierækken.  
  
 



Pkt. 6: Dato til Bergs-Vinimport. 

 Dato aftalt til 5. oktober kl. 19.45 – emne: champagne + sabling. 
 
 
Pkt. 7: Endags-udflugt til Kalø. 

 pt. 11 tilmeldte. Reminder udsendes inden spiseaften.  
 Der spilles i 2 rækker – med præmier til de 3 bedste i hver række. 
 
 
Pkt. 8: Venskabsmatch ude mod Aarhus den 17. august, herunder 

præmier/vandrepokal m.m. 
  
 HK kontakter klubben ang. tilmelding. Vi har pokalen – EH sørger for 

indgravering.  
 

 

Pkt. 9: Bagrum + fjernelse af vores affald fra kontoret + nøgler. 

 I dameklubbens bagrum står der diverse vaser, fade og sanghæfter. Vil 
blive sat frem på spiseaftenen den 3. august til fri afbenyttelse.  
Resten vil blive givet til genbrug. 

  
 Der skal laves nøgler til skabe til alle bestyrelsens medlemmer. 
 

 

Pkt. 10: ”Lukke hold”. 

 ”Lukkehold” aftalt til: 
 27.7.:  Klara og Ellen kl. 20.30 
 3.8.:  Birthe og Alice kl. 20.30 
 10.8.:  Ann Berit og Alice kl. 20.30 
 17.8.:  - match mod Aarhus 
 24.8.:  Birthe og Klara kl. 20.30 
 31.8.:  Dorte og Ellen kl. 20.30 
  
  
Punkt 11: Evt. samt næste mødedato. 

 Næste møde: onsdag den 1. september kl. 17.00 Klubhuset. 
 

Referent: Ellen Haugaard 


