
Komiteemøde referat d. 28.1.2019  

Tilstede: Marijke, Lisbeth, Helle, Charlotte og Lea.  

 

Formand 

 Vi valgte Lea Bolander Krengel 

Kassér 

 Vi valgte Charlotte Larsen sammen med Helle Kaa Krogsgaard 

Pink-cup 

Der bliver ingen Pink Cup i dameregi i år, men det bliver i stedet som en klubturnering. Vi 
skal nok sige til, når vi kender datoen.  

Hjemmeside 

 Lea tager sig af hjemmesiden sammen med Morten 

Sponsorer 

Vi tager alle nogle sponsorer hver.  

Golf start 

 Vi starter sæsonen d. 03.04.2019.  

Månedsafslutning 

01.05.2019, 07.08.2019, 04.09.2019.  

Forårsafslutning 

Vi afholder forårsafslutning onsdag d. 12.06.2019. Vi rykker starttiden til kl. 13 og spisningen 
til kl. 19.  

Jernladies 

 Rykkes til d. 26.06.2019. 

Pakkespil 

 Blev rykket til d. 18.09.2019 

Efterårsafslutning 

Vi besluttede at efterårsafslutningen ligger fredag d. 04.10.2019. Vi rykker starttiden frem til 
kl. 13 og generalforsamling starter dermed kl. 18,30 og spisning kl. 20.  



 

Betaling 

Det bliver fortsat på en årsbetaling på 500 kr. dog er det ikke muligt længere at betale med 
kontanter i klubben og vi har derfor brugt noget tid, på at snakke om den kommende tids 
udfordringer og muligheder.   

Nyhedsbrev   

Helle og Charlotte tager sig af dette.  

Holdspil 

 Vi afholder holdspil d. 17. april og d. 21. august – hvor vi hertil vil invitere kaninerne med. (de 
 spiller her til hdc. 36) 

EventyrGolf 

Damernes kamp om Odense – bliver afholdt d. 15. maj hos os. Denne match bliver fuldt 
sponsoreret af Jyske Bank. 

Gunstart til månedsafslutningerne 

Dette punkt blev vendt på vores generalforsamling – men vi, i Komiteen, syntes ikke der var 
stemning herfor, så vi gør ikke mere det i denne sæson.     

Maden 

 Maden til månedsafslutningerne bliver fortsat ”Dagens ret” fra Restauranten.  

Ugepræmier 

Vi fastholder vin og bolde – men de bliver nu rykket til 1. pladsen og 2. pladsen efter et ønske 
herom, til generalforsamlingen. 

Næste møde 

 Der er ikke fastlagt et næste møde endnu. Vi afventer og ser behovet herfor.  

 

    Referat af Lea Bolander Krengel 


