
Protgkoll Årsmøte Damekomiteen DGK 2022

,Avholdt i kafeen" Klubbhuset, Eelsj6lreien 50. Drøbak" g"rnars Kl 1g:30-19:20

Saker

I, Konstiluering
a. ldunn Storrø åpnet Årsmøtet og ønsket alle velkomne.
b" Navneoporop: det var X"4 frenamøtte
c. Godkjenning av lnnkalling. lnnkalling godkjent. Kommentar på at innkalling, sakspapirer og referat/protokoll
sendes Damegruppas medlemmer på mail ifremtiden, og ikke bare legges på klubbens hjemmeside/Facebook.
Fristen for utsendelse til medlemmene justeres etter Norges ldrettsforbunds regler. Komiteen tar dette til
etterretning.
d. Godkjenning av Dagsorden: Dagsorden godkjent
e, Valg av møteleder: ldunn Storrø ble valgt til møteleder
f. Valg av referent: Bente Haugan ble valgt
g. Valg av 2 til å underskrive protokoll: Arna Skauge og Jorunn Haugstvedt ble valgt,

Z.Godkjenning av Årsrapport 2021
Rapporten var sendt medlemmene på forhånd, og ble godkjent uten kommentarer.

3.Saker fremmet av dameFruppas medlemmer
Det var ikke kommet noen saker innen fristen i.3.februar

4. Fastsettelse av startkontingent og orienterins om komiteens forslag til sesongprogram
Komiteens forslag til startkontingent på kr 75.- ble vedtatt. Det kom forslag på endring i premieringen, ved at
'det itillegg til vanlig premiering trekkes en <Lucky Loser> blant de fremmøtte nå Damekveld. Dette hle vecltatt.
Sesongprogrammet ble vedtatt, med noen kommentarer om bedre info om Dame Matchplay, Eclectic,
Månedsmester, Klubbmesterskap, og info om fellestur (vanligvis i sept). Damekomiteen supplerer
sesongprogrammet med dette.

5. Vale
tsente Haugan presenterte valgkomiteens forslag.
Valgkonriteens forslag ble vedtatt.
Leder: ldunn Storrø (ikke på valg)
Komitemedlemmer:
Siri Hole , gjenvalg 2år* (se orientering fra medlemsmøtet)
Kirsten Ravne Bugten, gjenvalg 1.år

Liv-Grethe Wangberg, ny 2år* (se orientering fra medlemsmøtet)
Valgkomite:
Bente Haugan, gjenvalg
Siv Gade Lien, ny

Etter Årsmøtet var det medlemsmøte.
Sesongprogram met Damer:
idunn orienterte litt om programmet. Damedag flyttes til tirsdager med håp om flere spillere, spesielt på
ettermiddagen' Det er registrert 377 damer over L8 år iklubben (!). Det må være et mål å engasjere flere i
Damegruppas aktiviteter. Spilleformen på Damedag er slagspill, med noen innlagte konkurranser.
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ltilNegg til infonrmasjonen under pkt 4.Årsmøtet korn det ønsken onn å sette inn FICP-grensen også, og en lirak tfiil

Norsk Seniorgolf, og turneringene der.
Påmeldins til Damedae er fredasen før. kl 15:00,
Når sesongens program er vedtatt av Damegruppas Årsmøte, håper vi at alle respekterer programmet som er
fagt, og heller kommer med forslag til neste sesongs program dersom man er misfornøyd.
Pink Cup: Det kom spørsmål om å arrangere Pink Cup denne sesongen, Gro Lyng Jørgensen, som har vært
primus motor for arrangementet i DGK i mange år informerte om at samarbeidet med Kreftforeningen hadde
opphørt, dette ble verifisert, og arrangementet bortfaller.
Eclectic-turneringen: De siste årene har det vært en egen Eclectic-turnering der man har kunnet levere ett
scorekort pr uke gjennom sesongen (hvis man spiller Damedag blir scorekort for denne dagen gjeldende, ellers
kan man velge spilledag) Det var forslag om max 8 runder på Eclectic, og 5 tellende, og at kun Damedag kunne
være tellende. Det ble stemt over forslag om å la Eclectic være uforandre! og det ble vedtatt. Siri Hole har
ansvar for registrering av Eclectic-rundene,
Feliestur sept 2022: som et alternativ til Sverige (Forsbacka), kom det forslag om Gml Fredrikstad elier Onsøy.
Kanskje kan en <kortreistr tur gi flere deltakere, siden det ikke er nØdvendig å sette av hele helgen.
Damekomiteen vurderer alternativer, og lager et forslag til tur @.
Valg tit Damekomiteen: det var forslag om å velge komitemediemmer for 2år om gangen videre, for å sikre
kontinuitet videre. Årsmøtet tok dette til etteretnin g og2 av komitemedlemmene sa seg villig til å sitte i 2år.
Banen: det pågår mye arbeid på og rundet banen. Nytt takoverbygg på drivingrangen er under planlegging, og
ny trallebod bygges (ved drivingrangen) Kjeliaug Sælen kom med litt informasjon om det som skjer,
l'lull 1: her forbedres veien ned til hullet, og området rundt tee forbedres.
Hull 2: Frogn Kommune er bekyrnret for at nette som grenser mot de nye omsorgsboligene ikke gir tilstrekkelig
skjerming, vivet ikke hva som skjer videre.
l-lull 3: Frogn Kommune kommer med ny reguleringsplan i 2023, klubben avventer hvordan arealplanen blir,
il-lull 2, 3 og77 er utsatt i forhold til planforslag om vei- og boligutbygging langs Ullerudsletta.
Avslutningsvis minnet ldunn om sesongens første Damekveld 19.april. tier vil jytte Haldrup komme med
oppfriskning av golfregler

Drøbak 9.mars

Bente Haugan

C.--
Arna Skauge Jorunn


