Næstved, 1. maj 2020

REFERAT
Bestyrelsesmøde den 29. april 2020 i Dameklubben i Næstved Golfklub
Mødedato:
Fremmødte:
Fraværende:
Referent:

29. april 2020, kl. 17.00
Inger Stamp, Joan Elmkvist, Susanne Harris, Kirsten Ørnvold, Anne Fossing
og Helle Scharla
Jeanette Hemmingsen
Helle Scharla

Dagsorden

1.

Spilletidspunkter sæson 2020

2.

Informationsmøde

3.

Informationsbrev

4.

Aktivitetsplan

5.

Hjemmesiden

1. Spilletidspunkter sæson 2020
På grund af Corona kan Dameklubben ikke afholde informationsmøde inden sæsonstart.
Sæsonstart forventes at blive tirsdag den 12. maj 2020, som ligeledes vil være første spilledag i sæsonen.
Efter afholdelse af generalforsamlingen den 10. marts 2020 i Næstved Golfklub, har bestyrelsen for
Næstved Golfklub givet accept af, at Dameklubben får lov til at reservere ca. ½ time tirsdag morgen/formiddag. Dog forbeholder bestyrelsen af Næstved Golfklub sig, at ordningen tages op til vurdering
Joan har fået Niels Midtgaard til at spærre følgende tidsintervaller om tirsdagen i golfbox:
Fra kl. 8.50 til kl. 9.10,
kl. 14.30 til kl. 15.30 og
kl. 16.00 til kl. 16.20.
De tider Dameklubben ikke anvender vil blive frigivet i golfbox.
Med de nye formiddagstider, håber bestyrelsen i Næstved Dameklub, at flere damer vil melde sig ind i
Dameklubben

2. Informationsmøde
På grund af Corona krisen, kan Dameklubben ikke afholde informationsmøde.

3. Informationsbrev

Informationsskrivelse vil i indeværende uge blive sendt ud til samtlige damespiller i Næstved
Golfklub.
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4. Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen blev revideret, så den er afstemt med anbefalingerne fra Næstved Golfklub.
Indtil videre vil der ikke blive afholdt månedsafslutninger på grund forbud mod at samles.
Dette betyder, at alle spilledage vil blive spillet som stableford.
Alle spilledage vil være hcp regulerende og tællende til Årets spiller og Eclectic.
Den 25. august vil indtil videre blive fastsat til Dameklubbens klubmatch.

5. Hjemmesiden

Aktivitetsplanen oploades til Dameklubbens hjemmeside.
På hjemmesidens forside oprettes et link til Næstved Golfklubs anbefalinger vedrørende corona
krisen.

Næste møde er aftalt til onsdag den 3. juni kl. 17.00 hos Joan.
Krak.dk
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 19.10.
Helle Scharla
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