
 15. oktober 2022 

 Referat af bestyrelsesmøde i 
 Aarhus Aadal dameklub 

 Fredag den 7. oktober 2022 kl. 12.00 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 2.10.2022. 

 Pkt. 1:  Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt. 

 Pkt. 2:  Godkendelse af referat fra den 19. september 2022. 

 Godkendt. 

 Pkt. 3:  Evaluering – Evaluering af Bamsematch den 21. september. 
 Fint arrangement – flot med goodiebag til alle deltagerne. 
 Der deltog 39 damer og 41 herrer. 
 Bamsen blev rød – med et gennemsnit på 34,71 mod herrernes 33,12. 

 Pkt. 4:  Evaluering – Hall of Fame den 1. oktober. 
 Fint  arrangement  –  hvor  der  var  17  deltagere  fra  dameklubben  som 
 deltog. 
 Merete Beck Bennetsen blev vinder. 
 Fint med fællesspisning sammen med herreklubbens deltagere. 

 Pkt. 5:  Evaluering – arrangement hos Golfexperten den 5. oktober. 
 Fint arrangement, hvor 8-10 damer fra klubben deltog. 

 Pkt. 6  Planlægning af afslutningsmatch . 

 Der  spilles  texas  scramble  (9-hul)  med  start  kl.  15.00.  Scorekort  kan 
 afhentes fra kl. 14.30 (Birthe) 1 kort pr. hold. 
 Præmier afstemt. 
 Bestyrelsen møder ind kl. 13.30 hvis det er muligt. 

 Pkt. 7:  Spisning den 25. oktober. 
 Alice tjekker af med restauranten – der skal holdnr.  På bordene. 



 Pkt. 8:  Præmieliste den 25. oktober. 
 Gennemgået og tilrettet. 

 Pkt.  9:  Slutregistrering  af  Årets  golfer  +  drømmerunden  og 
 puttekonkurrencen. 
 Er nu afsluttet og vinderne er nu fundet. 

 Pkt. 10:  Generalforsamling den 25. oktober 
 Indkaldelsen er rettidig offentliggjort og udsendt  til medlemmer. 
 Nye emner til bestyrelsen har givet tilsagn. 
 Klara tjekker op på stemmesedler. 

 Pkt. 11:  Udkast til bestyrelsens beretning. 
 Formanden  har  lavet  en  fin  skriftlig  beretning,  som  udsendes  til 
 medlemmerne sammen med regnskabet. 
 Kontingent 2023: 500 kr. 
 Opstart 2023: 28. marts 

 Pkt. 12:  Regnskab. 

 Kassereren  havde  udsendt  regnskabet  til  bestyrelsen  –  ser  fint  ud, 
 selvom det udviser et mindre underskud. 
 Budgettet  for  2023  udviser  også  et  underskud  –  men  er  lavet  ud  fra  ca. 
 80 medlemmer. 

 Pkt. 13:  Evt. 
 Intet. 

 Referent:  Ellen Haugaard 


