
 Viby J. 20.05 2022 

 Referat af bestyrelsesmøde i 
 Aarhus Aadal Dameklub 

 tirsdag den 17. maj 2022 i Klubhuset. 

 Til  stede:  Helle  Karlsson  (HK),  Klara  Kruse  (KK),  Birthe  Gottlieb  (BG),  Dorte 
 Koefoed Jørgensen (DK), Vibeke Krogh (VK) og Alice Ogstrup (AO) 

 Afbud:  Ellen Haugaard 

 Dagsorden:  Der henvises til den udsendte dagsorden  af 10.05.22 

 Pkt. 1:  Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt 

 Pkt. 2:  Godkendelse af referat fra 12.04.22 

 Godkendt. 

 Pkt. 3:  Venskabsmatch d. 24. maj ude mod Mollerup 

 Intet at bemærke 

 Pkt. 4:  Spisning d. 31. maj 

 Prisaftale med ny restauratør er fortsat 125 kr pr. pers 

 AO aftaler nærmere vedr. menu, eventuelt fremtidigt sponsorat m.v. 

 I  øvrigt  skal  gavekort  fra  tidligere  restauratør  bruges  hurtigst  muligt  (HK 
 skriver dette ud) 

 Pkt. 5:  Præmieliste d. 31. maj 

 Gennemgået og afklaret 

 Grundet  alt  for  skarpt  golfspil  ☺  ,  vil  et  godt  tee-slag  på  hul  3,  5  og  14 
 fremover kun udløse præmie ved landing inden for en enkelt flaglængde. 

 Vi  overvejer  at  hjælpe  tidligere  restauratør  ved  at  tilbyde  køb  af  ca.  30 
 flasker logo-vin. Alice tager kontakt. 

 Pkt. 6:  Venskabsmatch ude mod Odder d. 14. juni 

 AO rykker for indbydelse 



 Det  er  besluttet,  at  puljen  fra  indbetalt  greenfee  (fra  da  Odder  var  på 
 besøg i Aadalen) går til tilskud til endagsudflugten i juni 

 Pkt. 7:  Endagsudflugt d. 25. juni 

 Foreløbig  spinkel  tilmelding.  HK  sender  reminder  ud  og  nævner  det  31. 
 maj 

 Pkt. 8:  Weekendudflugt d. 20-21. august 

 Vi imødekommer forespørgsel på tilskud - 65 kr til kaffe og kage. 

 Pkt. 9:  Lukke scoreindtastning 

 31. maj: DK og AO 
 7.   juni: DK og VK 
 21.  juni: VK og EH? 

 Pkt. 10:  Evt. samt næste mødedato 

 Evt: 
 Forretningsudvalget  var  på  besøg  under  overskriften:  ”Spørg  ikke  hvad 
 din klub kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din klub.” 

 Besøget  var  et  led  i  arbejdet  med  at  fremme  sammenhængskraften  i 
 klubben.  FU  har  især  fokus  på  kommunikation  og  forståelse  for 
 hinandens  arbejde,  vilkår  og  tiltag.  Bestyrelsens  arbejde  med 
 helhedsplanen  samt  status  på  kontor,  bygninger,  bane  og  økonomi  blev 
 berørt.  FU  opfordrer  og  håber  på  vores  deltagelse  i  at  fremme  den  gode 
 kommunikation  samt  at  optræde  som  ambassadører  for  bestyrelsen  og 
 som det gode eksempel på et aktivt og ansvarligt klubmedlem. 

 Næste møde 20. juni kl. 10.00 i klubhuset 

 Referent:  Dorte Koefoed Jørgensen 


