Næstved, 25. november 2019

REFERAT
Bestyrelsesmøde den 18. november 2019 i Dameklubben i Næstved Golfklub
Mødedato:
Fremmødte:
Fraværende:
Referent:

18. november 2019, kl. 19.15
Inger Stamp, Joan Elmkvist, Susanne Harris, Anne Fossing, Jeanette Hemmingsen, Kirsten Ørnvold og Helle Scharla
Ingen
Helle Scharla

Dagsorden

1.

Meddelelser fra formanden

2.

Drøftelse af input fra ordinær generalforsamling

3.

Fastsættelse af mødedatoer og evt. sted

4.

Udkast til turneringsplan

5.

Evaluering af matchformer

6.

Nye tiltag

1. Meddelelser fra formanden
Det blev drøftet hvor mange tider Dameklubben skal have til formiddagstider i næste sæson.
1 time formiddag (8 spilletider) og 1 time (8 spilletider) eftermiddag, som meddeles til udvalgsformandsmødet.
2. Drøftelse af input fra ordinær generalforsamling
Offentliggørelse af bestyrelsesmødereferater:
Bestyrelsen var enige om, at referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden.
Starter til matcher:
Der var fra generalforsamlingen opbakning til, at det ikke er nødvendigt med starter til matcherne, bortset fra månedsmatchene.
3. Fastsættelse af mødedatoer og evt. sted
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 15. januar 2020 kl. 19.00 i klublokalet.
HUSK at medbringe kalender.
4. Udkast til turneringsplan

Udskudt til bestyrelsesmødet i januar 2020.
5. Evaluering af matchformer

Specielle spilformer planlægges til månedsmatcher. Beskrivelser af spilformer printes ud og
lægges sammen med scorekort i klublokalet.
Inger sender word dokument med spilformer til Joan, så Joan kan præcisere reglerne. Spilformerne tages op på bestyrelsesmødet, hvor turneringsplanen planlægges.
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Spilformer sættes op på opslagstavlen i indgangen til shoppen.

6. Nye tiltag

Det overvejes at genoptage modeshow med varer fra shoppen på informationsmøde ultimo
marts/primo april 2020. Joan undersøger nærmere med Morten fra shoppen.
Joan har taget initiativ til en Facebook gruppe for damespillerne i Dameklubben. Det blev besluttet at udvide Facebookgruppen til alle damespiller i Næstved Golfklub. Gruppen tænkes
brugt til køb og salg af tøj og udstyr, søge spillepartnere, samkørsel m.v. Facebookgruppen
hedder: Næstved Golfklub Damer.
7. Eventuelt
Ingen indlæg.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 20.30.
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