Damkommitté 2017-04 -09 minnesanteckningar
1. KICK-OFF den 18 maj kl 17.30
Hållpunkter;
17.30 korta infopunkter
18.00 mat och kaffe
18.45 hemlig gäst
19.45 workshop
Diskuterar frågeställningar som vi ska ta upp i workshop. Damkommittén behöver veta
vad damerna förväntar sig av kommittén, vilka frågor vill de att kommittén driver o s v.
Kostnad för mat inkl välkomstdrinken är 175 kr. Anmälan sker till Marja-Leena på 070389 00 29 eller via mail bdgk.dam@bdtv.se
2. Matchspel i Norrbotten
Statuter för matchspelet är skickade för synpunkter till de övriga klubbarna i länet.
Hittills är det 8 klubbar som anmält intresse men definitivt besked ska lämnas om
deltagande senast den 4 maj. Norrbottens matchspel kommer att anordnas den 21 – 23
juli i Boden.
3. Tävlingar
Vi utser ansvariga för tävlingarna som anordnas av damerna.
Damslaget anordnas i Boden redan den 29 juni och vi behöver gå ut och tigga priser till
den tävlingen och avslutningstävlingen.
4. Information på hemsida och Fb
Åsa och Anna-Charlotta har fått behörigheter till att lägga ut info på Fb. M-L vill gärna få
tips om inslag till damernas hemsida.
5. Övrigt
Annika R har avgått från damkommittén. Hon upplever att hon har för mycket på sig och
måste avstå från vissa saker.
Klubben har anmält till SGF att vår klubb ska anordna Golfens dag den 20 maj. Temat är
”Dubbelt upp” och tanken är att vi medlemmar bjuder in någon som inte är medlem för
att bekanta sig med golfen.

Diskuterar Faddergolf och det är önskemål om ett slags lathund vad man ska gå igenom
med nybörjarna. Tar upp det med den som blir ansvarig för faddergolf.
Det är 14 anmälda till modevisningen och ev 4 personer till. Dessa är dock inte
bekräftade. Överenskommes att M-L skickar ut en påminnelse efter påskhelgen.
Nästa möte den 28 maj kl 15.30 på Klubbhuset.
Vid pennan/
Marja-Leena

