Referat af bestyrelsesmøde d.05.11.2009, hos John Lauth

Til stede var:

Børge Pedersen
Jørn Tidemann
Oluf Bach
Ruth Bach
Dorte Nygaard
Bjarne Skov
John Lauth

Dagsorden var:
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Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst
Nyt fra udvalgene
a. Match
b. Bane
c. Sponsor
d. Handicap
e. Fest
Økonomi og medlemssituation
Jule Match
Møde med Gregers i januar
Næste møde – Kaffe?
Evt.

1. Ok
2. Ok
3. Dorte efterlyste en invitation til et møde, der havde fundet sted. John havde sendt referat fra
mødet og Dorte ville gerne have været med. Det blev ikke opklaret hvor fejlen var sket .
4.
a. Match: 32 tilmeldte til julematchen pt. Børge sørger for gevinster til matchen.
Udvalget byder velkommen. Udskrivning af scorekort direkte fra golfbox, droppes
indtil videre, da det er for dyrt. Bredbånd i klubhuset er stadig ude af drift, Der sattes
på det kommer op at køre til sæsonstart. Ris og ros på hjemmesiden er ikke det rette
sted at stille spørgsmål til bestyrelsen i. Spørgsmål bør stilles direkte til bestyrelsen.
Det er fortsat nødvendig med ”skilteskoven” ved ”grønhøj”, af hensyn til p&p

5.

6.
7.
8.
9.

spillere. Dato for åbningsmatchen, er d. 27. marts. MacY-matchen afvikles d. 14.
august. Hulspilsmatchen bør afvikles inden sommermatchen, så der kan deles
præmier ud ved denne lejlighed. Matchudvalget fastlægger datoer for øvrige
matcher. Ruth laver en forespørgsel i turneringsudvalget, om der er medlemmer, der
ønsker at deltage i et kursus for afvikling af turneringer. Bagmærkerne bør udskiftes
til en mere holdbar kvalitet. Børge og Dorte følger op på det. Der bør undersøges om
mulighederne for sponsoraftale på mærkerne,.
b. Bane. Der bliver lavet en eller anden form for overdækning af drivingrangen.
Gregers vil gerne betale det halve. Der takkes nej til det indkomne forslag fra Kim
Klint til overdækning af udslagsstederne. Banen bør være holdt i optimal stand hele
året rundt, da der spilles hele året. Her tænkes bl.a. på ormeskud/huller på greens,
længden af græs på greens. Der skal selvfølge tages forbehold for årstidernes
indvirkning på banen. Der skal indkøbes nyt brændsel til klubhuset. Dette er
baneejers opgave. Fairway på hul 4 renses for gyvel. Når banen og klubhuset, er
lejet ud af baneejer til bl.a. polterabend, skal det oplyses i god tid, så medlemmerne
ved det, når de skal ud at spille. Der er påbegyndt plantning af bunddække på
”grønhøj” og mere er på vej.
c. Sponsor: Børge og John tegner sponsoraftaler i starten af december.
d. Handicap: Intet.
e. Fest: Der serveres glück og æbleskiver til julematchen. Dorte laver ekstrakt til
glücken. Jørn køber rødvin og æbleskiver.
Der er 86044,10 kr. i banken. 260 medlemmer, heraf 7 juniorer. 173 medlemmer er fra
nærområdet, hvilket er begyndt at give pres på banen, især i weekenderne. Smertegrænsen er
ikke nået endnu, men vi bør være obs. på fremtidige problemer.
Se under matchudvalg.
Mødet med Gregers, forsøges afholdt d. 09.01.2010, Hvis ikke mulig, så d. 30.01.2010.
Næste møde afholdes hos Ruth og Oluf d. 07.01.2010. Der vil blive serveret kaffe.
Intet

Referat godkendt og underskrevet:

