
Golfpigerne Lillebælt 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 2.6.20 
 
 

1. Skal vi fortsætte med startlister? 
Det er mange medlemmer der har opfordret til at der fortsættes med startlister. Bestyrelsen træffer på den baggrund 
beslutning om at fortsætte med startlister sæsonen ud, for derefter at genvurdere sagen. Tove oplyser at hun har 
rykket deadline for tilmelding fra søndag kl 18.00 til mandag kl. 12.00. 
 
2. Tider formiddag og eftermiddag – Skal vi have flere? 
Fra august udvides med to tider om formiddagen, kl. 8.52 og kl. 9.00 og med en tid om eftermiddagen, kl. 15.48. 
Enighed om at evaluere udnyttelse af tiderne allerede ved udgangen af august måned, med henblik på evt. frigivelse 
af de ekstra tider, hvis det viser sig at antallet tilmeldinger falder. 
 
3. Afslutning af forårssæsonen – match og arrangement: 
Planen for sæsonafslutning ændres med baggrund i Covid 19 reglerne, hvorefter der ikke må afvikles match med 
gunstart og forsamlingsforbuddet ikke forventes udvidet i et omfang, der muliggør en fælles afslutning for 
formiddags- og eftermiddagspigerne. 
Banen er på dagen lukket fra kl. 12.04, hvor formiddagspigerne starter matchen. I forlængelse heraf vil der være 
hygge og præmieuddeling for sæsonen. Nancy deltager ved uddeling af præmier for begge grupper. 
Samme model afvikles fra kl.16 for eftermiddagspigerne. Til begge arrangementer vil det være en øl, vand eller et 
glas vin på klubbens regning. 
 
4. DIVA-match 18.8.20& DIVA besøg den 20.8.20: 
Helle oplyser, at der er indgået aftale med indehaveren af DIVA om ovenstående. Helle hænger en 
tilmeldingsseddel op på opslagstavlen i Greenfee rummet og opfordrer til at alle i bestyrelsen minder medlemmerne 
om tilbuddet og gør opmærksom på, at det også er en mulighed at tage en veninde med ved besøget. 
 
5. Matchen mod torsdagsherrerne 1.9.20: 
Det er i år Golfpigerne, der står for arrangementet. Helle udarbejder invitation til matchen, der i lighed med tidligere 
år afvikles med efterfølgende spisning og præmieuddeling. Der vil være præmier til de 10 bedste damer og herrer. 
 
6. Forslag om 9-hullers match til de sene eftermiddagspiger: 
Drøftet forslaget og truffet beslutning om ikke at imødekomme forslaget på nuværende tidspunkt. Der henvises til at 
9-hullers match allerede tilbydes i regi af Kaninmatch. 
 
7. Evt. 
Drøftet evt. handicapgrænse for optagelse i klubben, da der er et stigende antal nye medlemmer med højt handicap. 
Dette kan give problemer i forhold til at få spillet til at glide, med deraf følgende ventetid m.v. Der er i bestyrelsen 
enighed om at undersøge spørgsmålet yderligere og drøfte det på næstkommende bestyrelsesmøde med henblik 
på et evt. forslag til næste generalforsamling om en handicapgrænse for kommende medlemmer. 
 
 
Tilføjelse til referat fra bestyrelsesmøde den 2.6.20 
Vedr. punkt nr. 3. Afslutning af forårssæsonen – match og arrangement. 
Bestyrelsen har besluttet at gennemføre den oprindeligt planlagte match, med efterfølgende fællesspisning og 
præmieuddeling. Beslutningen er truffet med baggrund i af ar forsamlingsforbudet nu er ændret således at, op til 50 
personer kan mødes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


