Golfpigerne Lillebælt
Referat fra bestyrelsesmøde den 30.10.2018:
1. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger,
Helle Peterson - Formand
Bodil E. Sørensen - Næstformand
Tove Holm - Kasserer
Kirsten Møller Nielsen - Sekretær
Nancy Andersen - Bestyrelsesmedlem
Ulla Schmidt – Suppleant
Vedr. valg af formand blev det besluttet, at valget foreløbig er for et år efter ønske fra
Helle Peterson.
2. Opfølgning på punkter bragt op på generalforsamlingen den 2.10.18:
 Der blev på generalforsamlingen bragt et forslag om at ændre matchplanen
således, at der i højere grad kan ske regulering. Der var i bestyrelsen enighed om
ikke at ændre i matchplanen, da der i en sæson er adgang til regulering ved 18
matcher.
 Drøftelse at evt. indførelse at handicapgrænse for optagelse i Golfpigerne Lillebælt.
Da ændringen kræver en vedtægtsændring, var der enighed om at følge udviklingen
i næste sæson med henblik på at vurdere behovet.
 Drøftelse af præmier. På generalforsamlingen blev der bragt forslag op om at
gaverne i højere grad blev købt ind i proshoppen. Nancy kunne oplyse at ca.
halvdelen af budgettet allerede i dag bliver brugt i proshoppen. Nancy oplyste
endvidere, at hun bruger en del tid på at indkøbe gaver når der er gode tilbud,
således at der kan indkøbes så mange gaver som muligt indenfor budgettet. Der var
enighed om, at Nancy fastholder sin praksis.
 Drøftelse af regler for præmieuddeling og det forhold, at man ikke kan vinde flere
gange, hvilket har skabt uklarhed. Helle oplyser, at det er en praksis den tidligere
formand har indført for at imødekomme det forhold, at enkelte medlemmer ellers
ville vinde en meget stor andel at præmierne. Bestyrelsen var enige om at løse
problemstillingen og skabe en mere fair konkurrence ved at opdele Golfpigerne i
en A- og en B-række. Helle vil udarbejde et forslag til opdelingen.
 Birdie regnskab. Der mangler en opgørelse for efterårssæsonen. Bodil vil forsøge at
fremskaffe opgørelsen, så der kan ske uddeling af Birdie præmier til opstartsmødet
i 2019.
 Venskabsmatch med Lady Section, Vejle. Der er indkommet forslag fra Vejle om
venskabsmatch den 13.8 eller 3.9.19. Der var i bestyrelsen enighed om at udfase




aftalen fra 2020. Det aftaltes at Nancy tager kontakt til Vejle Lady Section og drøfter
bestyrelsens plan. Venskabsmatchen for 2019 forsøges placeret den 3.9.19.
Generalforsamling 2019 afholdes den lørdag den 28.9.eller 5.10.19 og starter med
en golfrunde kl. 9.00 og afsluttes med fælles spisning/frokost.
Matchplanen for 2018, videreføres så vidt muligt til 2019, Helle tilretter datoerne.

3. Øvrige behandlede punkter:
 Henvendelse fra Skoringen, der ikke fremover vil arrangere skoaftener. Til gengæld
at der indkommet et tilbud om en lignende aften fra modebutikken Diva.
Bestyrelsen var enige om at indgå en aftale med Diva. Helle tager kontakt til
indehaver Mia Ravn.
 Etiske spilleregler. Der var enighed om at udarbejde et sæt spilleregler, der kan
forelægges ved opstartsmødet i 2019. Helle vil udarbejde et forslag.
 Nye golfregler for 2019. Der var enighed om at arbejde på at kunne formidle en
light udgave af reglerne ved opstartsmødet i næste sæson og samtidig give
mulighed for at medlemmerne kan købe en regelbog ved mødet.
 Samarbejdet med Søren. Der var enighed om at få planlagt fællestræning, indlede
et samarbejde om en klubtrøje til Golfpigerne, evt. fællesindkøb af handsker og
lignende. Helle tager en snak med Søren, hvorefter punktet drøftes igen.
 Golfbox. Der var enighed om at hele bestyrelsen bør have et undervisningsforløb i
brug af golfbox til planlægning at matcher, indberetning af score m.m. Tove vil tage
kontakt til Britta for at afklare, om det er en opgave hun kan påtage sig.
4. Kommende møder i bestyrelsen:
 Den 8.1.19 kl. 19.00 hos Tove, Fænøsund Park nr. 3 , 2.sal, lejlighed 3, Middelfart.
 Den 5.3.19 kl. 19, hos Helle, Norgesvej 115, Middelfart.

