Referat af bestyrelsesmøde d.19.08.2009 i klubhuset.

Til stede var:

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

Dagsorden var:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst
Nyt fra udvalgene
- Match Mikkel match, Klubmesterskab
- Bane
- Sponsor
- Handicap
- Fest
Økonomi og medlemssituationen
Open by night
Næste møde
Eventuelt

1. OK
2. OK
3. God dag til Veterantræf. Sommermatch og sponsormatch var en dejlig oplevelse, dog var
der få deltagere til sponsormatchen.
4. Match: Morten Sørensen og Carsten Rosenkilde, tildeles de fornødne rettigheder i Golfboks.
Der ytres ønske om kursus i håndtering af golfbox. Ruth kontakter Karsten Kvist og
spørger, om han vil give et kursus med henblik på at håndtere turneringer over
Golfboks.
Den bærbare , bliver for eftertiden opbevaret hos Dorte, og kan afhentes hos hende
efter behov og afleveres tilbage efter endt brug.
Der ytres ønske om opstart af damegolf. Dette forventes dog først startet op til
foråret.

Præmieuddeling for hulspilsmesterskab, bliver uddelt sammen med
klubmesterskabet.
Sponsorudvalget indkalder til møde d. 25/08, da der skal ske en afklaring af Bjarne
Skovs arbejdsopgaver.
Matchudvalget vil gerne deles op, så der kommer et begynderudvalg . Hvordan det
bedst kan lade sig gøre, udbedes der forslag om.
Deltagelse i MikkelMatchen bliver kun for forhåndstilmeldte. Mikkel sponsorer
præmier. Match-fee: 20.- kr. tilfalder klubben, der til gengæld sørger for rundstykker
og kaffe og måske en lille en. Festudvalget griller pølser.
Matchudvalget har lov til at købe et målebånd, til brug ved ”nærmest flaget”.
Klubmesterskabet afvikles som slagspil i en række A og B, dame og herre.
Tilmeldingsliste kommer i klubhuset. Match-fee 50,- kr., som går til præmier. Der
vil forsøges tilvejebragt sponsorpræmier, som Børge bringer ud og overrækker efter
endt match. Børge byder velkommen. Der bliver sponsor kaffe om morgenen lørdag
om søndagen giver klubben kaffe.
For det nye elevhold, vil der til kaninmatcherne blive mulighed for at købe pølser.
Der bliver ikke forplejning til undervisningen, da det slutter kl. 19.00.
Bane: ”Grønhøj” skal afmærkes således, at det bliver forbudt at hente bold, som ligger på
toppen af højen. Problemer med pladsmangel på banen, kan løses med en boldrende.
Det er svært at sætte et loft på medlemsantallet, for at løse problemet gennem den vej
Der købes et høreværn med radio til Adrian, som påskønnelse for hans ihærdige
arbejde.
Der er indhentet tilbud fra Karup Anlægsgartner på at oprette og omlægger samtlige
tee-steder. Tilbudet er på 18.750.- kr. inkl. Moms. Gregers forlægges sagen, Klubben
sætter arbejdet i gang og betaler i første omgang.
Fairway skal ikke fortsætte helt ud til pæglene på hul 3, da der skal være noget græs
til at standse bolden, så den ikke så nemt triller ud i skoven.
Sponsor: Der åbnes op for, at hulsponsorerne kan få 5 green-fee billetter om året til fri
afbenyttelse. Børge vil spørge Gregers, om han ligeledes vil give 5 green-fee.
Fest: Der bliver bespisning af en eller art til kaninhjælpematcher d. 23/10. Der bliver
ligeledes præmier.
5. Indestående i banken: 108.182,46kr. Der skal betales DGU i næste uge. Der er pt 246
medlemmer.
6. Vi deltager ikke i Open By Night i Frederiks d. 27.08.2009.
7. 2/11, kl. 19.00, på Nygårdsvej. John laver kaffe.
8. Der ønskes afholdt klubaftener til vinter med regellære. Det undersøges, om golf, under en
eller anden form, kan komme ind under ”OSKAR”. Der tænkes, frem til næste møde, på
mulige emner til klubaftener til vinter.
Referat godkendt og underskrevet:

