
Referat fra Opstartsmøde tirsdag d. 12. marts 2019


27 nuværende og 3 kommende LS medlemmer var tilmeldt til denne aften. Fra MS var der 
ligeledes 27 nuværende og 6 kommende. Så det var et fint fremmøde.

Efter velkomst og sang delte vi os op.


Præsentation af LS bestyrelse og de ansvarsområder, som vi hver især påtager os. 


Vi har planlagt et super program til jer, som ikke fraviger så meget fra sidste år, men alligevel vil 
bære præg af lidt forandring og tiltag, samt vores 25 års jubilæum.


25 års jubilæum er d. 11. maj. Tilmelding er åben i golfbox. Gratis for medlemmer af LS. For 
gæster dvs tidligere LS medlemmer eller dem der har spillet med som gæst, koster det 275,-kr. 


Kontingent på 450.- kr indbetales på konto 7250 1089568 senest d. 29. marts. 

Det vil lette Helles arbejde, så hun ikke skal tjekke konto hele tiden. Der er ikke mulighed for at 
betale kontant på første dag som tidligere år. Der er mulighed for løbende tilmelding for nye 
medlemmer. Dog skal kontingentet for alle altid være indbetalt inden første teeslag i LS.

Kontingent er inkl. nærmest flaget på hjemmebane.


Nye medlemmer bliver kontaktet af bestyrelsen efter indbetaling og der tilbydes en 
mentorordning, hvor nye kan gå med den samme spiller i en opstartsperiode og blive introduceret 
til LS.


Sæsonstart bliver d. 2. april kl. 16:30. Der er i år kun tilmelding på Golfbox og den er åben. 

Rækkeinddeling for A og B rækken ændres: Sidste år oplevede vi, at der var mange flere A 
spillere end B spillere der deltog om tirsdagen. Og det trods ca 50/50 indmeldte. Fx var der en 
dag 26 A spillere og 7 B spillere. Det giver en skæv fordeling i præmier.

Derfor ændres A- rækken til: <22,2 og B - rækken til 22,3>


Som tidligere fastholder vi at der ikke kan ske eftertilmeldinger ved de månedlige gunstarter. 
Turneringsansvarlig kan dog forbeholde sig retten til at lave venteliste (af de spillere der alligevel 
ringer eller skriver efter søndag kl. 16) til turnering/spilform hvor det er hensigtsmæssigt at være et 
lige antal, fx. Greensome. 


Hulspil tilmelding 
Tilmelding til deltagelse i årets hulspil, skal ske senest d. 7. maj. Tilmelding på opslagstavlen i 
omklædningsrummet. Vi trækker denne dag lod om hvem der skal spille 1 eller 2 runde sammen. 
(Afhænger af deltagerantal)


D. 15 og 22 maj har vi på opfordring fra årsmødet aftalt med onsdagsturneringsudvalget, at det 
disse to dage bliver kønsopdelt. Dvs at kvinder går med kvinder og bliver vejledt af een fra LS 
med henblik på rekruttering af mulige medlemmer. Det munder ud i, at gunstart i juni også er en 
invitation til interesserede. Vi spiller Greensome den dag. Så det kan være I bliver prikket hvis der 
mangler vejledere de pågældende onsdage.


Sidste Eclectic er d. 3. september. Ender før i år for at tage hensyn til de piger, der ikke kan nå 
at spille 18 huller i september pga af mørke.


Ny spilleform til gunstart i maj - Gamblers match. Som hold skal der bestemmes 3 x 3 huller hvor 
score ganges med 4, 3 og 2.


Vi spiller ready golf i LS. Kort fortalt er det, at vi er klar til at slå, når vi skal slå! 

Der var en lille snak, om det kunne være en god ide at aftale ved første hul, om man spillede med 
honnør eller når man var klar?

Desuden kan det være en god ide at tage en snak om, hvordan det skal foregå på green med flag 
op eller flag i. Skal det være spilleren selv der siger hvad hun vil have, for at undgå at blive spurgt 
af sine medspillere, og er det ikke også okay at sige at flaget skal i igen, selvom det lige har været 
taget op for en anden spiller? Snak om det på banen.




Desuden skal vi naturligvis hjælpe hinanden på banen med de nye regler, så alle bliver tryg ved 
dem. Hos Karen kan der købes et reglhæfte til 20 kr. Det kan også anbefales at downloade R&A 
Rules of golf 2019 til sin telefon.


Vi har så søde sponsorer som forkæler os sæsonen igennem. Vi er afhængige af dem, hvis 
det nuværende præmieniveau skal forblive, så LS penge kan bruges på andre sjove ting. Det 
forpligter os som klub og medlem. Vi har hørt fra nuværende og tidligere sponsorer, at de savner 
at LS piger kommer forbi, og derfor har de valgt at trække sig eller overvejer det. Så kommer I 
forbi dem, så sig endelig, at I kommer fra LS og takker for deres sponsorat i Jeres klub. Der er 
yderligere tilbud hos nogle af vores sponsorer - tjek det ud på hjemmesiden ladies.oddergolf.dk 


Vi har fået 2 nye sponsorer: Mettes Danish Agency og Spektrum.

Nada og Center mode har trukket sig.


Pink Cup polos kan bestilles. Se hvordan på hjemmesiden.


Udflugt til Samsø d. 4 maj kl. 7:00. Tilmelding er åben på golfbox. Koster 400;-kr all inklusive, 
som indbetales på LS konto.


Birgit Nørgård og Dorthe Kjeldahl nåede lige at få lavet nye sangbøger til os i aftes. De er rigtig 
fine og glæder sig meget til at bliver brugt i den nye sæson.


Aftenen sluttede med franskbrød og Bingogolf.


Kig ind på vores hjemmeside ladies.oddergolf.dk og bliv helt opdateret til sæson 2019 

Vi ses d. 2. april til en pragtfuld sæson.


På bestyrelsens vegne

Nana Krogh Kjeldahl


http://ladies.oddergolf.dk
http://ladies.oddergolf.dk

