Næstved, 13. september 2021

REFERAT
Bestyrelsesmøde den 13. september 2021 i Dameklubben i Næstved Golfklub
Mødedato:
Fremmødte:
Fraværende:
Referent:

13. september 2021, kl. 17.00
Inger Stamp, Helle Scharla, Susanne Harris, Joan Elmkvist, Kirsten Ørnvold
Anne Fossing og Jette Tvedebrink
Helle Scharla

Dagsorden

1.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. august 2021

2.

Meddelelser fra formanden

3.

Økonomi

4.

Hjemmeside

5.

Opslagstavle

6.

Evaluering af sæsonen hidtil med vægt på: venskabsmatch, tur og klubmesterskab

7.

Præmier herunder gave til Dorte

8.

Nyt baneudvalgsmedlem skal udpeges

9.

Generalforsamling i NGK

10.

Generalforsamling i Dameklubben

11.

Spil efter sæsonafslutning

12.

Hvordan skal vi fortsætte sæsonen?

14.

Sæsonafslutning

15.

Eventuelt

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. august 2021
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden

Der er kommet tilbud om golfophold fra Houborg kro. Tilbuddet hænges op på opslagstavlen.
3. Økonomi

Bogføringen er ajourført. Der er ca. 18.000 kr. i kassebeholdning pt.
4. Hjemmeside
Billeder efterlyses.
5. Opslagstavle
Link til Dameklubbens hjemmeside skal stå på opslagstavlen.
Gangarealet ved proshoppen skal være ryddeligt, så alle medlemmer kan komme til at læse opslagene.
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6. Evaluering af sæsonen hidtil med vægt på: venskabsmatch, tur og klubmesterskab

Medlemmerne spørges på generalforsamlingen om grund til den manglende tilmelding til matcherne og interesse for at deltage i golfture.
Dameklubben skal arrangere næste venskabsmatch i august 2022.
Dameklubben vil gerne slå et slag for, at damerne tilmelder sig klubmesterskaberne og Pink
cup.
7. Præmier, herunder gave til Dorte

2 x greenfee billet til Royal GC - Copenhagen udtrækkes blandt deltagerne på afslutningsmatchen den 28. september 2021.
Joan bestiller gave til Dorte.
8. Nyt baneudvalgsmedlem skal udpeges

Inger Stamp indtræder i baneudvalget
9. Generalforsamling i NGK
Ordinær generalforsamling mandag den 30. august 2021.
Ingen af dameklubbens forslag blev vedtaget.
10. Generalforsamling i Dameklubben

Dateret til onsdag 27. oktober 2021 kl. 19.00 med gratis spisning.
Inger udarbejder indkaldelse. Der er bestilt mad.
Susanne Harris og Kirsten Ørnvold er på valg. Susanne og Kirsten genopstiller.
Der skal udpeges en person mere til at sætte matcher op.
11. Hvordan skal vi fortsætte sæsonen?

Der er bevilget 2 morgentider, 5 eftermiddagstider samt 1aftentid.
Medlemmerne skal selv booke tid i golfbox.
Medlemmerne orienteres om ordningen på afslutningsmatchen.
14. Sæsonafslutning

Evt. julefrokost efter vinterens afslutning f.eks. i december måned og evt. sammen med herreklubben.
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15. Eventuelt

Nyt fast punkt på dagsordenen: referat fra senest afholdt hovedbestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 11. oktober 2021 kl. 17.00.
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 19:00.
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