Golfpigerne Lillebælt
Referat fra bestyrelsesmøde den 08.01.2019:

1. Referat fra mødet den 30.10.2018 er godkendt.
2. Drøftelse af matchplan (udkast udsendt inden mødet)
Udkast til matchplan gennemgået og vedtaget som foreslået. Drøftet deltagelse i Pink-cup
2019 og er enige om ikke at planlægge matchen i 2019 men evt. deltage i 2020.
3. Turneringer (hulspil, slagspil og stableford)
Bodil påtager sig at sikre statistik for slagspil og stableford, Tove sætter hulspillet op og samler
op på resultaterne.
4. Golfbox
Enige om at planlægge kursus i Golfbox onsdag den 30.1.19 for bestyrelsen. Nancy deltager
ikke, da hun tidligere har deltaget. Referater fra bestyrelsesmøder lægges ind i Golfbox.
Klubbens sider trænger til at blive opdateret, Helle påtager sig denne opgave.
5. Besked fra Vejle og Søren
Helle har fremsendt forslag til Søren om afvikling af 2 kurser af 5 ugers varighed, således at
kurserne afvikles med 14 dages interval over 10 uger. Endvidere bedt om tilbud på bluser med
logo, bolde og sommerhandsker, det forventes at der kan være et prøveeksempel til
opstartsmødet, hvorefter de enkelte medlemmer bestiller individuelt hvis det ønskes.
Lady Session Vejle har meldt tilbage, at de gerne vil spille en afsluttende match med os og er
forstående overfor at der herfra ikke er et ønske om at fastholde traditionen.
6. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen/ Opfølgning fra sidste møde ( A og B række)

Enige om at tuneringerne 2019, spilles i to rækker A og B, der arbejdes på at finde en form der
tager højde for at man kan skifte fra A til B eller omvendt i løbet af sæsonen. Lone og Helle har
mandat til at udarbejde reglerne.
Regler for præmier - præmiefordelingen sker med baggrund i medlemmets placering i
henholdsvis A eller B rækken og der er ingen begrænsning for, hvor mange gange den enkelte
kan vinde.

Etiske spilleregler. Helle oplyser, at der i vedtægterne for Golfpigerne Lillebælt allerede er
beskrevet etiske spilleregler i formålsbestemmelserne. Enighed om, at anvende de allerede
eksisterende etiske spilleregler og præcisere dem ved opstartsmødet.
Endvidere drøftet birdie præmier. Nancy får mandat til at finde et alternativ til de vindere, der
f. eks. har et stort antal birdies.
Gennemgået opgavefordeling i bestyrelsen, bilag vedhæftet.
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 05.10.19 kl. 17.00. Inden generalforsamlingen
spilles stableford med gunstart kl. 12.00.
7. Opstartsmøde
Udarbejdet køreplan for opstartsmøde, vedhæftet som bilag.
8. Eventuelt
Intet behandlet.
9. Kommende møder i bestyrelsen:


Næste bestyrelsesmøde flyttes til tirsdag den 19.3.19 afholdes hos Helle , Norgesvej
nr.115, Middelfart.

