Årsmøte i damekomiteen i VGK inkl. valgkomitéen – 30.09.2020
Tilstede: Heidi Aas, Anne-Helen Beilegaard, Elisabeth Hofer Dahl, Astrid Landsnes, Bjørg
Solum Andersen, Kirsti Myhre
Fraværende: Randi Løken
Valgkomitéen har jobbet hardt og lenge for å få noen til å ta over vervene etter dagens
damekomité. Det har ikke lykkes valgkomitéen å få tak i noen interesserte. Det samme
var situasjonen i 2019, så damekomitéen for 2020 har kun bestått av fire personer. I og
med at de fire har sittet sin periode ut og fratrer sine verv etter sesongslutt i 2020, er det
per tid ingen fungerende damekomité i VGK.


Styret i VGK har laget nye komitéregler for alle komitéer i VGK, datert
22.09.2020. I de nye reglene skal alle lokale klubbturneringer primært være
selvfinaniserende. Det betyr at damekomitéen får ca. 29.000,- som garanti for å få
gjennomført damedager som tidligere, men at alle premier samt fem middager i
utgangspunktet dekkes av startkontingenten. Det har ikke vært noe problem de
siste årene.

Allikevel vil avtroppende damekomité anbefale at kontingenten økes til kr. 80,-, totalt kr.
100,- inkludert proshopen sin ekstrakonkurranse.


I 2020 har påmelding og scoreinntasting på damedagene vært heldigitale. Det har
fungert svært bra, alle spillerne har lagt inn score digitalt, og resultatene har
dermed vært tilgjengelige så snart alle spillerne har puttet ut på hull 18.

Dagens damekomité anbefaler at neste styre har minimum to personer som er gode
brukere i Golfbox, da det er en del arbeid med å sette opp spillegrupper etter de ønsker som
kommer inn ved påmelding. I tillegg går damedagene hele sommeren, og det er fornuftig å
ha flere som kan bistå i Golfbox ved ferieavvikling. Det innebærer at styret og
administrasjonen i VGK bevilger midler til kurs for det antall personer som ønsker og
trenger dette.
Det har vært gjennomført en digital brukerundersøkelse blant medlemmene i VGK.
Damekomitéen etterlyser offentliggjøring av hele undersøkelsen på www.vgk.no.
Dette årsmøtet markerer slutten på damekomitéens arbeide. Dagens komité takker for
seg, og ønsker en eventuell ny komité lykke til. Dersom det blir opprettet et nytt styre vil
dagens komitémedlemmer selvsagt stå til disposisjon for kunnskapsoverføring.
Oktober 2020
På vegne av damekomitéen
Kirsti Myhre, referent

