
3. december 2021  
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Aarhus Aadal dameklub 

 
onsdag den 23. november 2021 hos Helle Karlsson. 

 
Til stede: Helle Karlsson, Klara Kruse, Birthe Gottlieb, Alice Ogstrup, Dorte 

Kofoed, Vibeke Krog Pedersen og Ellen Haugaard. 
 
 
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 13.11.2021.  
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  

 Godkendt. 
 
 
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra den 6.10.2021. 

Godkendt. 
 
 
Pkt. 3: Konstituering af bestyrelsen. 
 
 Formand: Helle Karlsson 
 Kasserer: Birthe Gottlieb 
 Sekretær: Ellen Haugaard 
 Medlem: Alice Ogstrup 
 Medlem: Klara Kruse 
 Suppleant: Dorte Kofoed Jørgensen 
 Suppleant: Vibeke Krog Pedersen 
 
 
Pkt. 4: Forberede julefrokost. 
 Så vidt muligt møder bestyrelsen kl. 16.00 
 Har fået tilbud på frokost. 
 Tjek om der er bordpynt m.m. (Alice) 
 kl. 17.00 er der raflespil (husk at medbringe raflebægere og 

terninger)– gevinster aftalt 
 Der laves bordplan á 4 bolde (Klara) 
 Der skal være et par julesange. 
 Mandelgave.  
 Der er kommet afbud fra Bettina til hestevæddeløb - 
 Inger Holm forespørges om hun vil stå for det (Ellen) 
 Aftenen startes med en ”motionssang” 
  
 

Pkt. 5: Sponsorer / mulige emner /takkebrev. 
 Klara har klargjort takkebrev til sponsorerne. Udleveres /udsendes 

snarest.  



  
 Forslag til julefrokosten – at hver ”4-bold” kommer med 3 forslag til 

nye sponsorer. 
  
 
Pkt. 6 Gavekort fra restauranten. 

 Der havde været et problem ved indløsning af gavekort. Fremover 
bedes der påført nummer på gavekortene, så det kan tjekkes om et 
gavekort er blevet indløst. 

  
 
Pkt. 7: Vi elsker golf 2022. 
  
 Helle havde fået henvendelse fra ”Vi elsker golf”. Enighed om at det 

ikke er en sag for bestyrelsen. Vil blive ophængt i klubhuset. 
 
 
Pkt. 8: Nøgler til Vibeke Krog 
 Udleveret 2 stk. 1 til skab og 1 til gitter. 
 
 
Pkt. 9: Bagrum? 
 Vi har 2 rum. Klara sender bestyrelsesliste til Kontoret – så de 

personer, som ikke har adgang p.t. kan henvende sig på kontoret for at 
få adgang. 

 

 

Pkt. 10: Golf Arena Aarhus. 
 
 32 dameklubmedlemmer har takket ja til golfhygge i Golf Arena Århus 

– 2 hold fordelt fra 17-19 og 19-21. Info om arrangementet er 
udsendt. 

 

 

Pkt. 11: Evt. samt næste mødedato. 
 Bestyrelsen har kort talt om at det kunne være en god idé med en 

form for klubdragt – og ligeledes bolde med tryk på.  
 Alice har kontakt med Golfexperten. Afventer ny collektion 2022. 
 
 Forslag fra herreklubben til Bamsematch i 2022: 21. september og Hall 

of Fame: 1. oktober. 
 
 Arrangement i foråret 2022 – forslag kunne være – Golfskoven 22. 

februar 2022 – (Ellen kontakter Golfskoven) 
 
 Næste møde aftalt til 19. januar 2022 kl. 18.00 hos Alice. 
  
 

Referent: Ellen Haugaard 


