Referat af bestyrelsesmøde d. 12.08.2008, kl. 19.00, i
klubhuset.

Til stede var:

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

Dagsorden var:

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst
Bagmærker
Nyt fra udvalgene
- match
- bane
- sponsor OK-dag 12/9, kl. 13.00-17.00
- handicap
6. Økonomi og medlemssituation
7. Open by night
8. 30/8, Veteranstævne på banen
9. Hjemmeside – IT
10. Evt.

1. OK
2. OK
3. Ikke noget bortset fra en del reklamer. Midsommermatchen var at betragte som en
succes, der er en gentagelse værd.
4. Bagmærkerne bruges som de er leverede. Ruth og Dorte hjælper hinanden med at
skrive navne på mærkerne. De udleveres til de lokale spillere og sendes med posten
til langdistancemedlemmer.
5. - match: Hulspilspræmierne skal uddeles til de enkelte vindere i form af gavekort,
som Ruth skriver.
Handicapreguleringen af kaniner er stadig til diskussion. På oversigten over
kaninmatcher, bør der stå hvem der er matchansvarlig for de enkelte matcher. Børge
skaffer forplejning i form af kaffe og rundstykker på finaledagen af
klubmesterskabet. Der grilles efter matchen. Udvalget venter med at fremskaffe itudstyr, da der pt. ikke er behov for noget. John laver 4 tavler til ophæng i klubhuset.
Til henholdsvis Hole in one, Klubmester damer, Klubmester herrer og
Hulspilsmester.
- bane: Der tales med Gregers til det årlige strategimøde med hensyn til pasning af
banen ( arbejdsfordeling). Medlemmer/udvalgsmedlemmer, laver for meget uden at
få noget for det. Udslagsstedet på hul 2 foreslås trukket tilbage. Bunker foran green

på hul 7 foreslås. Der forsøges indkaldt til møde i udvalget, for at få mere struktur på
udvalgsarbejdet.
- sponsor: Sponsoraftalen med OK opsiges fra d.d. Børge underretter Lars Krogh fra
Daglig Brugsen.
- handicap: Intet.
6. 69408,02 kr. i kassebeholdning. Sendt fakturer ud til sponsorer på 20000,00 kr. Der
er pt. 187 medlemmer.
7. Fra 19.00 til 21.00 er der puttekonkurrence foran Andelskassen. Vi mødes alle kl.
18.30 og stiller op og lægger en plan for aftenen. Børge kommer med
parasol og cafebord og stole. John kommer med tæppe , putterhul, puttere, cafebord,
stole, sedler til konkurrencen, skål til slik og tavle. Der er præmier til nr. 1, 2 og 3.
Der trækkes endvidere lod mellem alle deltagere om en ekstra præmie.
8. Klubben skal ikke deltage. Børge er tilstede i området og svarer på eventuelle
golfspørgsmål.
9. Mailadresse ændres på hjemmesiden under medlemmer/årskontingent. På forsiden
slettes Opdateret:
10. 23/10 kl. 19.00 i klubhuset. Jørn laver kaffe.
11. Dorte og Ruth sørger for at udskifte sponsorreklamer på udslagsstederne.

Referat godkendt og underskrevet:

