
24. april 2022  
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Aarhus Aadal dameklub 

 
Tirsdag den 12. april 2022 kl. 12.30 i Klubhuset. 

 
Til stede: Helle Karlsson, Klara Kruse, Alice Ogstrup, Dorte Kofoed, Vibeke Krog 

Pedersen, Birthe Gottlieb og Ellen Haugaard. 
 
 
Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 5. april 2022.  
 
 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  

 Godkendt. 
  
 
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra den 10. marts 2022. 

Godkendt. 
 

 
Pkt. 3: Evaluering af åbningsmatch den 5. april 2022. 
 Fin aften med 48 deltagere. 
 
 
Pkt. 4: Evaluering af arrangement hos Golfexperten den 30.3.2022. 
 Godt arrangement – der deltog 10-15 medlemmer. 
 
  
Pkt. 5: Opdateret medlemsliste /regnskab.. 
 Er sendt til bestyrelsen. Helle udsender til alle medlemmer. 
 Der er 80 medlemmer i dameklubben.  
 Der skal være mindst 4, som deltager i en række, for at det udløser en 

præmie. 
 Regnskabet blev kort gennemgået. 
 
 
Pkt. 6 Nye medlemmer / kontakt til begynderudvalget. 

 Begynderudvalget efterlyser personer fra dameklubben, som kan være 
til stede ved begyndermatchene en gang i mellem. Bestyrelsen mener, 
at da vi har 5 damer, som er hjælpere, må det være tilstrækkeligt til at 
få fat i evt. nye medlemmer til dameklubben. Men de skal selvfølgelig 
have et praj, om de vil være behjælpelig til at hverve nye medlemmer. 

 
 
Pkt. 7: Spisning / præmier den 26. april 2022. 
 Spisning den 26. april 125,00 kr.  Der er regelgennemgang kl. 21.00. 
 Præmieliste gennemgået. 
 Husk der skal hentes 3 præmier hos Den Gamle Mølle - (EH) 



 
Pkt. 8: Venskabsmatch den 24. maj ude mod Mollerup. 
 Har pt. Ikke hørt fra Mollerup. Helle kontakter klubben.  
 Vi skal huske at have ”pokalen” med. 
 
 
Pkt. 9: Sætte navne på opgaver / årsplan (April vedhæftet) 
 April gennemgået. 
 Alice: I herreklubben spilles der kun stableford hele sæsonen. Er det 

noget som evt. skal indføres i dameklubben?? 
 
  
Pkt. 10: Evt. samt næste mødedato. 
 
 Næste møde aftalt til tirsdag den 17. maj 2022 kl. 13.00 i Klubhuset. 
  
 Lukkehold: 
 den 19. april – Alice og Ellen 
 den 26. april – Vibeke og Klara 
 den 3. maj – Klara og Ellen 
 den 10. maj – Alice og Dorte 
 den 17. maj – Dorte og Alice 
 

Referent: Ellen Haugaard 


