
Referat virtuelt bestyrelsesmøde den 2 marts 2021 

Medvirkende Hanne, Kirsten, Tove, Alice og Mette 

Afbud fra Nancy, som dog havde fremsendt mail med punkter til drøftelse. 

 

Pkt. 1 GKL ´s kommende hjemmeside. 

Den udbyggede tekst blev vedtaget, dog var der tvivl om linket med nyheder ville blive ajourført, men vi 

vælger at lade det stå, i fald vi skal bruge det. 

Kirsten vil sende teksten til Anette, og den tidligere fremsendte skal slettes – ligeledes vil Kirsten snakke 

med Anette om udsendelse af mail til alle kvindelige medlemmer i GKL vedrørende information om 

pigegolfklubben.  

 

Pkt. 2+3 Opstartmøde og planlægning af matchen den 06.04 

Plan A: afholdelse af matchen med spil 10 huller formiddag og 10 huller eftermiddag. 

Fællesspisning Kl 19,  hvor Alice vil snakke med Bettina vedrørende mad, ca 100 kr., klubben  betaler 

drikkelse 

Følgende program  tænkes gennemført: 

Velkommen og præsentation af bestyrelsen ved Kirsten 

Matchprogram og gennemgang af de enkelte matcher -  Tove er matchleder og tilsender tider. Man 

udskriver selv scorekort, dog ikke ved gunstart, da udskrives de af Tove. Årets scorekort vil Tove lave 

research omkring og melde tilbage. 

Handicapregulering hver gang efter de nye regler (måske kunne man få en til at komme og fortælle herom) 

Præmieoverrækkelse dagens match, 2 gange 3 bolde til vinderen henholdsvis A og B rækken ved Nancy 

Orientering om pigeturen ved Hanne/Mette,. Forslag  endagstur  i september, forårstur med overnatning. 

Modtagelse af kontingent ved Tove. 

Ovenstående forudsætter at forsamlingsforbuddet  bliver ophævet, ellers træder nedenstående Plan B i 

kraft. 

Plan B: Afholdelse af matchen i ovenstående spilleform. Der vil ikke være forsamling bagefter, men det 

vedtages  at pigeklubben betaler for maden ved  forårsafslutningen i stedet for. 

 



 

 

Pkt. 4 Eventuelt 

Kirsten forespurgte en mailliste til alle medlemmer af pigeklubben. Tove anbefalede at spørge Anette på 

sekretariatet.  Tove stiller sin viden vedr indberetning af scorekort og yderligere anvendelse af golfbox til 

rådighed. Kirsten og Mette vil gerne deltage.  

Nancy havde fremsendt mail vedrørende drøftelse af klubbens navn og indførelse af  handicapgrænse. 

Begge dele skal drøftes på næste bestyrelsesmøde og eventuel  ændring i vedtægterne kan kun ske  ved  

generalforsamlingen. 

Kirsten vil spørge Nancy om hun vil tage kontakt til Diva. 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 04.05.2021 hvor vi mødes til golf, 18-huller. Tider er booket kl 15.48 og 

15.56. Alice vil bestille mad til ca. kl. 20, hvorefter vi holder møde. 

Tak til Hanne -  du gjorde det muligt,  at vi kunne holde vores virtuelle bestyrelsesmøde. 

Referent Mette, den 03.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


