
 

Nyhedsbrev Kokkedal Golf`s dameklub              

januar 2020 
 

 

Kære medlem af Kokkedal Golf`s dameklub. 
Så har vi taget hul på et nyt kalenderår og en ny golfsæson står for døren eller måske allerede i 

gang? 

Bestyrelsens arbejdsopgaver  
Bestyrelsen i Dameklubben består af de samme som sidste år, og konstitueringen ser ud som 
følger: 
 

Navn   Arbejdsopgaver 
Bettina Søltoft Friis  Forkvinde, ny medlemmer 
Bettina Nygaard  Skovtur. Måneds præmier og turneringer 

Bettina Federspiel  Restaurantkontakt og al anden assistance    
Isa Keller-Andreasen  Hjemmeside, Golfbox 
Mette Brinchmann Gruhn  Hjemmeside, Golfbox,  

Lotte Errebo   Kasserer    
 

Vigtige datoer - sæt X i kalenderen allerede nu! 
03-03-2020 Regelaften ved Jørn-Ole. Information og tilmelding kommer i februar måned. 
31-03-2020 Åbningsturnering, med efterfølgende let anretning og informationsmøde. 

28-04-2020 Irish Rumble med gunstart kl. 14 
02-06-2020 Skovtur til Sverige  
18-08-2020 Åben Venindedag med gunstart kl. 13.30  

01-09-2020  Udflugt til Simons 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 2020 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 venindedag. 
 

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.  
 

 



 

 
Kontingentbetaling Dameklub  

Vi åbner nu for betaling af 2020-kontingent for medlemskab af 

Dameklubben i Kokkedal Golfklub.   
Kontingentet fastholdes som tidligere år på kr. 350,00 pr. 
medlemskab. 
  

Betaling kan foregå ved at bruge dette link: Kontingentbetaling 
(ctrl+klik på link)  eller gør som du plejer når du tilmelder dig 
turneringer og fællesmiddage i Golfbox. Her finder du under 

januar ”Kontingentbetaling Dameklub”  
 

Senest betaling er den 25.03.2020 

 
 

 
 
 
På bestyrelsens vegne 

Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2250185

