
 

Nyhedsbrev Kokkedal Golf`s dameklub              januar 2019   
 

Kære medlem af Kokkedal Golf`s dameklub - Rigtigt godt nytår! 
Så har vi taget hul på et nyt kalenderår og en ny golfsæson står for døren eller måske allerede i gang? 

Bestyrelsens arbejdsopgaver  
Som nævnt i seneste nyhedsbrev har Dameklubbens bestyrelse fordelt arbejdsopgaverne og 
konstitueringen ser ud som følger: 
 
Navn   Arbejdsopgaver 
Bettina Søltoft Friis  Forkvinde 
Bettina Nygaard  Skovtur. Måneds præmier og turneringer 
Bettina Federspiel  Restaurantkontakt og al anden assistance    
Isa Keller-Andreasen  Hjemmeside, Golfbox 
Mette Brinchmann Gruhn  Hjemmeside, Golfbox, Åben Damedag 
Lotte Errebo   Kasserer.     

Vigtige datoer - sæt X i kalenderen allerede nu! 
09-04-2019 Åbningsturnering, med efterfølgende let anretning og informationsmøde.  
07-05-2019 Åben Damedag med gunstart kl. 13.30 hvor vi inviterer vores venskabsklubber Furesø, 

Asserbo, Hornbæk, Gilleleje, Hillerød, Helsingør, Fredensborg,  
05-06-2019 Grundlovsdag skovtur til Woodland Sverige (obs. det er en onsdag) 
13-08-2019 Irish Rumble med gunstart kl. 14 
17-09-2019 Udflugt til Hørsholm golfklub hvor der er løbende Tee off fra kl. 12:30 til 14:30 

”Kender du en sponsor”? 
Vi arbejder fortsat med at skaffe sponsorer til 2019 sæson. Vi har rigtigt mange og super gode 
sponsoraftaler på plads, men kunne godt bruge et par stykker mere til vores løbende turneringer og især 
mangler vi donationer til vores turnering Åben Damedag 7-5-19. 
Har du lyst- eller kender du nogen som kunne tænke sig at være hel- eller delsponsor (hele arrangementet 
eller som enkeltgavesponsor så som ”Tættest på Hul sponsor”,” Klappepræmie sponsor”, ”Længste drive 
sponsor” etc.) i en af Nordsjællands bedste Golf-Dameklubber, så kontakt en af os i Bestyrelsen for de 
videre aftaler. Vi satser nemlig på (også i år) at have rigtig mange fine præmier / gaver til vores 
arrangementer.  
 
Der vil komme yderligere information om sæsonen til vores informationsaften i forbindelse med 
åbningsturneringen 9-4-19, samt løbende information på vores hjemmeside som revideres og opdateres 
her i løbet af januar/februar 2019. I næste Nyhedsbrev februar 19 vil vi bl.a. komme ind på opkrævning af 
kontingent for indeværende sæson. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 


