
 

 Dato: 14.08.2013 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer: Peter M. Referent: Rita K Deltagere  Annie, Inge-
Lis, Peter, Jonny, 
Mogens, Marianne, 
Rita 

Forplejning: 
Smørrebrød 

Dagsorden: 

 

1. Opfølgning- og godkendelse af referatet 

fra sidste møde 20.06.13     

Referatet godkendt. 

 

 

2. Formandsmøde i sept. 
Datoen er den 25. sept. kl. 19.00. Peter aftaler 

dagsorden med Lone, der sender indkaldelser og 

dagsorden ud til deltagerne.  

Der sendes i forvejen besked til deltagerne hvori 

de opfordres til at indsende forslag til 

dagsordenen. 

 

 

 

3.   Meddelelser generelt og fra udvalgene 

      a)    Baneudvalg 

      b)    Klubhus/ejendomsudvalg 

      c)    Begynderudvalg 

      d)    Juniorudvalg 

      e)    Eliteudvalg 

      f)     Sponsorudvalg 

      g)    Turneringsudvalg* 

      h)    Regel/handicapudvalg 

      i)     Bane/kontrol serviceudvalget* 

.  

a)Vi håber at det ikke bliver nødvendigt at 

efterså. 

I stedet for at klippe greens hver gang bliver de 

tromlet ca. hver 3. gang, hvilket har gjort vores 

greens hurtigere. Positiv kritik fra spillere.  

Den nye traktor er kommet. 

 

b) Der er gang i rep. og indretning  af pavillonen. 

Jonny afleverer håndværkerliste til Lone. 

Vi forsøger at minimere udgiften til falske 

alarmer. Mogens ringer til vagtcentralen og laver 

aftale om kontakt ved alarm. 

Tages også med på formandsmødet i sept.  

Opfordring om skærpet opmærksomhed sættes på 

hjemmesiden. 

 

 

 



c) Mange af begynderne er meldt ind i klubben. 

Klub 37 er fortsat en stor succes med mange 

deltagere hver gang. 

 

d) Juniorlejr med 20 juniorer afviklet i august.  

God lejr. 

 

e) Vi krydser fingre for damerne i 

oprykningsspillet. 

 

f)Intet nyt 

 

g) Turneringsudvalget har besluttet at trække sig. 

Bestyrelsen takker for deres arbejdsindsats. Der 

nedsættes et nyt turneringsudvalg med Annie som 

formand. Hvis et medlem har lyst og interesse i at 

lægge et stykke arbejde i turneringsudvalget, kan 

man henvende sig til Annie. 

 

h) Information om ændringer af regler kan læses 

på hjemmesiden. 

 

i) Klager over langsomme bolde skal løses af 

banekontrollen her og nu. Vi opfordrer generelt 

til at lukke flydende igennem, da det er mere 

smidigt end hvis den ene flight står stille.  

Udvalgsformanden har trukket sig. Vi takker for 

arbejdsindsatsen, og kan informere om at ny 

formand for baneservice bliver Niels Huus. 

      

 

 

 

4.    Aktuel situation i klubben 

       a) klubsekretær 

b) evaluering flytning  

c) økonomi ved Marianne 

d) forslag om betalingsløsninger* 

 

 

 

 

 

a) Det går godt med vores nye sekretær, som 

nu er startet på kontoret. 

b) Sikkerheden omkring Ollis forretning er 

nu på plads.  

c) Marianne orienterede om den aktuelle      

økonomiske situation.  

d) Vi beslutter en ny betalingsløsning der 

skal bestilles inden 30. august, hvor Nets 

lukker vores nuværende betalingsløsning. 



 

 

 

5.    Henvendelse fra medlemmer vedr. 

ændring af medlemskab og andet. 

 

 

 

________________________________________ 

 

       Ingen henvendelser! 

   

6.   Dresscode   

 

Vi har I sommer bemærket, at der er slækket lidt 

på alm. dresscode. Bestyrelsen vil gerne opfordre 

til, at medlemmerne følger de alm. golfnormer.  

 

7.   Baneguide. 

Vi skal have lavet ny baneguide til næste sæson. 

Peter og Mogens arbejder med sagen. 

 

Vi spørger på Erfa-møde, hvorledes de andre 

klubber håndterer dette. Hvem får de lavet det 

hos og hvad koster det??  

 

8. Forslag fra nye medlemmer om opslag 

af billede af bestyrelsen på opslagstavle. 

 

Vi hænger billeder op. 

9. Evt. Der indkøbes bluser med logo. 

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at 

børneattesterne skal være i orden. Vi har attester 

på alle relevante personer. 

 

 

 

Næste møde 16. sept. 


