Næstved, 4. juni 2020

REFERAT
Bestyrelsesmøde den 3. juni 2020 i Dameklubben i Næstved Golfklub
Mødedato:
Fremmødte:
Fraværende:
Referent:

3. juni 2020, kl. 17.00
Inger Stamp, Joan Elmkvist, Susanne Harris, Kirsten Ørnvold, Jeanette
Hemmingsen, Anne Fossing og Helle Scharla
Ingen
Helle Scharla
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1. Godkendelse af referat
Godkendt uden anmærkninger.
2. Information fra formanden
Orientering fra baneudvalget.
Det er bl.a. oplyst, at der fremover flyttes flagsted hver tirsdag og fredag.
Referaterne fra udvalgene kan læses på Næstved Golfklubs hjemmeside.

3. Evaluering af matcher

Uanset corona regler, forsætter vi med selv at registrer scoren i golfbox.
Det opfordres til, at spillerne registrer deres scoren umiddelbart efter matchen og inden de går
hjem.
4. Månedspoint og månedsmatcher igen?

Vi satser på at afholde en månedsmatch den 30. juni 2020.
Kan det lade sig gøre, spiller vi foursome high/low. Det accepteres, at man putter med egen
bold.
Menuen og matchformer til månedsmatcherne er planlagt til:
30. juni: Lun varmrøget laks med stuvet spinat og grøn salat.
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Matchform: foursome.
I juni spilles der ikke om måneds spiller.
28. juli: Kylling i appelsinsauce med nye kartofler og grøn salat.
Matchform: Texas scramble.
Herudover spilles om månedenes spiller.
25. august: Kalvecuvette med dijonsennep sauce og dagens garniture.
Matchform: Greensome
Herudover spilles om månedens spiller.
29. september: Golfgryde med kartoffelmos mm.
Matchform: 9 huller, max. 3 jern ekskl. putter.
Herudover spilles om månedens spiller.

5. Præmier

Engbork, Matas, Enø grill, Klip14, Langes boghandel, Slagteren på Enø, Fiskehuset Enø er
sponsorer for Dameklubben i 2020.
Der skal være præmier til 4 x månedens spiller i hhv. A og B gruppen, 1, 2. og 3. præmier.
300 kr. gavekort til 1. præmie, 200 kr. gavekort til 2. præmien og 150 kr. gaveshop fra golfshoppen til 3. præmie.
Der er vin og boldpræmier til månedsmatcherne.
6. Spilletidspunkter

Det har været en succes med indførelse af morgentider og vi fortsætter indtil videre med morgen, eftermiddags- og aftentider.
Ved tilmelding anføres om der ønskes morgen, eftermiddag eller aftentid.
7. Hjemmesiden

Vi vil gerne have et nyt gruppebillede til hjemmesiden. Vi satser på at få taget et nyt billede til
månedsmatchen den 30. juni 2020.
8. Eventuelt

Næste møde er aftalt til onsdag den 22. juli kl. 17.00 i golfklubben.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 18.55.
Helle Scharla
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