
 Referat af bestyrelsesmøde d. 21.06.2010, i klubhuset. 
 

 
Til stede var:  Jørn Tidemann 
  Oluf Bach 
  Ruth Bach 
  Dorte Nygaard 
                                            Ole Würtz 

John Lauth 
   
 
 
Dagsorden var:   
 
 
 
                 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Økonomi og medlemssituationen 
4. Siden sidst 
5. Nyt fra udvalgene 

- Match 
- Bane 
- Sponsor 
- Handicap 
- Fest (sommermatch) 

       6. Forslag fra Jesper Klinge 
       7. Eventuelt 
       8. Næste møde 
 
 
 

1. OK 
2. OK 
3. 284 medlemmer, heraf 3 juniorer. 4 udmeldinger pr. næste sæson. Pt. 226.607,85 kr. 

på kontoen. Når div. Regninger er betalt, henstår der 193.000,00 kr. 
4. Dagen gik som den skulle. Det hele var veltilrettelagt og der var en god tilslutning 

(25). Der var bred tilslutning til, at det bør være en årlig tilbagevendende 
begivendhed ved sæsonstart. 

5. Match: Der skal for eftertiden være tilmelding til synoptik/søndagsmatcherne for at 
få det til at glide bedrere. Der blev fra udvalget udtrykt ønske om en mere 
struktureret undervisning i forbindelse med golfkørekortet. Jørn tager kontakt til 
Gregers og MacY angående MacY-.matchen. Da Børge Pedersen er sygemeldt på 
ubestemt tid, ønskes der klarhed over hvordan matchen skal afvikles. 
 



Bane: Banen blev d. 21.06.2010, gennemgået af to herrer fra DGU, med henblik på 
en endelig rating. De to var imponeret af banens beskaffenhed og gav udtryk for, at 
de fandt banen hyggelig og interessant. Resultatet af den endelige rating, skulle 
forelægge klubben om ca. tre uger fra d.d. Der blev fra flere bestyrelsesmedlemmer 
udtrykt utilfredshed med nogle af medlemmernes brok og utilfredshed med banen og 
dens tilstand. Bestyrelsen vil være obs på om vedligeholdesplanen overholdes. 
Eventuelt skal listen laves sådan, at vi alle (ejer og lejer) kan forholde os positivt til 
den. Søren bør laves, så den kan holde vand. Oluf undersøger prisen på nyt folie. 

  
 Sponsor: John sørger for 12 præmier til midsommermatchen. 

  
 Handicap: Der mangler ofte medlemsnummerer på scorekortene, hvilket der gør    

   indskrivningen besværlig, da navnene ofte er svære at læse. Ole laver et opslag til  
  tavlen, hvor han understreger vigtigheden i korrekt udfyldte scorekort. 
 

Fest: Der er 30 tilmeldte til matchen, 21 til spisning. Jørn køber kød og drikkevarer 
til midsommermatchen. Inger laver salater. Ellers hjælper man hinanden. Jørn gav 
udtryk for, at han ikke ville have festudvalget til næste år. Dette fandt forståelse fra 
de øvrige medlemmer og man blev enig om, at lave et helt nyt oplæg til hvordan  
festudvalget skal køres til næste år. 
 

 6.  Bestyrelsen går ind for det system vi har nu med ”Ris og ros”. Dog bør vi alle være  
  opmærksomme på at besvare de forskellige indlæg. 
 7.  Alle aktiviter på banen, skal fremgå af hjemmesiden. 
 8.  Næste møde: 23. august kl. 19.00 i klubhuset. Ruth sørger for forplejning. 
 
 
 
Referat godkendt og underskrevet: 

 


