
Referat af bestyrelsesmøde den 1. november 2011 

KL. 19.00 i Klubhuset 

     
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referater. 

Referat af mødet 3. oktober godkendt og underskrevet. 

 

3. Træner 2012 

Træner 2012 blev drøftet. Vi har pt. to tilbud som vi overvejer, bl.a. af hensyn 

til økonomien. Beslutning træffes snarest. 

 

4. Økonomi, medlemssituationen, kursustilskud. 

Som ved seneste møde. 

 

5. Siden sidst 

Formandsmøde i Rold Skov Golfklub. Af berørte punkter skal nævnes, at der 

fremover er mindre krav til træner (ikke nødvendigvis en PGA træner); 

ansvaret for udstedelse af golfkørekortet ligger ved bestyrelsen og ikke ved 

træneren; og endelig brug af pesticider. 

 

6.  Nyt fra udvalgene 

- Match.   

   Julematch 27. november, ansvarsfordeling. 

 

Da der de senere år har været et nedafgående deltagerantal til klubbens 

turneringer, skal Bestyrelse og Matchudvalg opfordre til deltagelse. 

 

Som noget nyt, planlægges der i 2012 afviklet 6 turneringer primært for 

medlemmer med hcp 37 og derover. Formålet med disse turneringer er 

tilvænning til turneringer og at forbedre medlemmernes hcp. 

  

- Bane. 

Drøftelse af diverse tiltag på banen og arbejdsdag. 

 

- Sponsor. 

Der er indgået aftale med en ny sponsor; Sparekassen Kronjylland 

Sponsormatcher ønskes genindført i 2012.  



- Handicap. 

Iab. 

 

-   Fest (jule match) 

Iab. udover julematch (se oven for under match). 

 

    7. Bagskuret 

Der bygges nyt bagskur med plads til 50 golfsæt. Nuværende bagskur tænkes 

anvendt til andet formål.  

 

    8. Generalforsamling. 

Generalforsamlingen planlægges til torsdag den 23. februar kl. 1900. Jørn, Ruth 

og Oluf er på valg; Ruth og Jørn ønsker ikke genvalg. Der skal endvidere vælges 

to suppleanter; Kurt vil gerne fortsætte. Det betyder, at vi skal finde 2 nye 

medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. Jørn bestiller Grønhøj forsamlingshus. 

 

    9. Eventuelt 

Der afholdes evalueringsmøde på Grønhøj Kro med Gregers den 22. januar 2012 

kl.1000. 

Nye scorekort med tilretning af sponsorer bestilles til næste sæson. 

Evt. visitkort for Hedens golfklub til udlevering i lokalområdet. Aktion Ole. 

Opfordring til aktiv deltagelse i bestyrelse og udvalg lægges på hjemmesiden. 

Aktion Ole. 

 

  10. Næste møde 

        2. februar 2012 kl. 1900 hos Carsten 

 

    

 

 


