
Referat bestyrelsesmøde den 04.05.21 

Tilstede: Kirsten, Tove, Nancy, Alice, Hanne og Mette 

 

1) Kirsten havde udsendt dagsorden, og vi drøftede punkterne som følger: 

 

2) Evt vedtægtsændring omhandlende handicapgrænse for medlemmerne 

Evt. ændring af klubbens navn 

Beslutning herom vælges at bringes til orientering og afstemning ved forårsafslutningen. Vi har det forslag at der skal 

være en handicapgrænse på 42 ved indmeldelse, dog kan man få lov at fortsætte selvom man i løbet af året kommer over       

de 42 – men ved udmeldelse af klubben og senere indmeldelse vil der være ovenstående handicapgrænse. 

Ligeledes vil ændring af klubbens navn bringes til forslag/afstemning blandt medlemmerne ved forårsafslutningen – 

Bestyrelsen har et forslag ”Golfdamerne Lillebælt”. Endelig vedtagelse kan dog først ske ved generalforsamlingen den 

28.09. 

 

3) Medlemskab og kontingent 

Vi har besluttet at fjerne muligheden for at deltage i enkeltstående matcher. 

  

4) Lady Fyn, hvem gør hvad 

Bred enighed i at forberedelserne til afholdelse af Lady Fyn i 2022 skal ligge i ”Hovedklubben” ,da samtlige kvindelige 

medlemmer i klubber på Fyn har mulighed for at melde sig til. Tove vil konferere med Britta og  Lady Fyn. Indbydelsen fra 

Svendborg gældende for i år, hænges på opslagstavlen 

 

5) Afslutning forårssæson 29.06. 

Kirsten har tilsendt køreplan for aftenen, som vi alle har fået og kan forberede os på!    

Bestyrelsen møder kl 15 for planlæggelse af det sidste. Tove opsætter matchen og orienterer om matchformen. 

Alice bestiller mad til 90 kr hos Bettina – nyt madforslag bringes på bordet. Klubben vil give enten dessert/kaffe med 

kage, da vi jo ikke har haft mulighed for at afholde opstartmatchen. Kirsten vil hænge tilmeldingsseddel op for de, der kun 

ønsker at deltage i spisningen. 

 

6) Opfølgning af matchturen til Bogense 

Der er hængt tilmeldingseddel og orientering om turen på opslagstavlen. Det forudsættes at der er max. 15 fuldt 

betalende greenfee for erhvervelse af en samlet pris:  greenfee 250 kr og frokost 150 kr. G6kortet kan bruges, men 

differencen deles ud på alle hvis ikke vi opnår 15 fuldt betalende.    

Forslag om at turudvalget fremover kunne være et menigt medlem og en fra bestyrelsen. Næste år vil der formentlig 

skulle planlægges en tur med overnatning. 

 

7) Golfboxundervisning 

Kort orientering af Tove. Kirsten ønsker oplæring og foreslår at 2 i bestyrelsen får administratoradgang, udover Tove. 

Tove villig til guidning. 

 

8) Eventuelt 

Divamatch 24.08. (Nancy, Helle har kontakten dertil) 

Nyt bestyrelsesmøde den 31.08. med planlægning  af generalforsamlingen. Dagsorden skal fremsendes 14 dage før 

denne. Betyrelsen vil spille inden mødet og Tove bestiller tid dertil 15.48. 

 

Tak til Kirsten for at lægge hus til mødet, da foreningsmøder endnu ikke kunne forløbe i mødelokalet i klubhuset. 

 

Referent: Mette 

 


