Referat af bestyrelsesmøde d. 18.06.2008, 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.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst
Nyt fra udvalgene
- match
- bane
- sponsor
- handicap
Økonomi og medlemssituation
Hjemmeside og IT
Næste møde, kaffe
Evt.

1. OK
2. OK
3. Karsten har udmeldt sig af bestyrelsen og fralagt sig alt udvalgsarbejde p.g.a. for
stort arbejdspres. Børge har undersøgt markedet for bagmærker, og har fundet frem
til nogle, som bestyrelsen kunne tilslutte sig indkøb af. Pris ca. 20,- til 30.- kr.. Børge
går videre med at skaffe disse mærker. I forbindelse med veteranflytræffet, spørger
Oluf , Gregers om han gør noget og evt. hvad, med hensyn til forplejning.
4. Match: Udvalget har haft møde, og der er lagt plan for fremtidige matcher. Vil gerne
have resultater fra matcherne i Ugeavisen og på hjemmesiden. Børge sørger for
præmier til midsommermatchen d. 28.06. Ægtefælder er velkomne til at deltage i
grillfesten efter golfmatchen. Børge tager sig af det videre forløb af MacYmatchen
og tilmelding skal ske til ham. Klubmesterskabet bliver en slagsspildsmatch over 54
huller; alle medlemmer kan deltage. Det kommer til at foregå over 3 dage.
Bane: Hullerne på greens er flyttet! Der er fra baneejers side givet grønt lys til at
opsætte et tekøkken i klubhuset. Ligeledes, må der opstilles et brændeskur bag
klubhuset. Roughen er slået pænt og fremstår som den skal. John bestiller nye
sponsorstreamers til teestederne, da de er ved at se lidt ”trætte” ud. John kontakter
Søren ”vognmand”, om han vil flytte pallerne med sten, som står på p-pladsen, op
til kroen, hvor de skal stå i depot, til evt. senere brug.
Sponsor: Bred enighed om, at det var en hyggelig aften der var sammen
sponsorerne.

5.
6.

7.
8.

Handicap: Handicapregulering af golfkørekortaspiranter, kan godt lade sig gøre,
men selvfølgelig kun til brug på egen bane. Det tilspillede handicap gælder også når
de erhverver kørekortet, og får national spilleret.
163 seniorer, 2 juniorer. Indestående i banken: 55979,30 kr.
Hjemmesiden, med det nye look og brugerflade, er langt om længe på plads og
virker tilfredsstillende. Ruth og Karl Johan, får tildelt de fornødne rettigheder i
Golfbox. Carsten Kvist skal ikke mere have udvidede rettigheder. Matchudvalget
undersøger om der er pt. er behov for indkøb af it-udstyr, til afvikling af fremtidige
matcher. Udvalget har fuldmagt til at købe udstyr inden for de samme rammer som
Carsten Kvist: max. 10000,00 kr.
Tirsdag d. 12.08.2008, kl. 19.00 i klubhuset. Ruth laver kaffe.
Der er Open by Night i Frederiks den 14.08.2008. Vi deltager på samme måde som i
fjord, med en puttekonkurrence. Jørn er valgt som festudvalgsformand og tager sig af
det fornødne til grillaften d. 28.06, kl. 19.00. Indbydelsen til midsommermatchen,
ændres på hjemmesiden, så grillfesten kommer med på indbydelsen. Prisen bliver
80,00 kr. pr. mand for grillmad. Drikkevarer kan købes.

Referat godkendt og underskrevet:

