Bestyrelsesmøde den 7. januar 2019 kl 18.30
Mødested Klublokalet i Golfcentret
• Godkendelse af referatet fra sidste
bestyrelsesmøde
Godkendt.
• Nyhedsbrev/Hjemmeside
Sigfred skriver ændringer til banen på golfbox eks.
Tee op på fairway.
Ændres på hjemmesiden: kontaktoplysningerne, så
det står ens både på forsiden og under ”kontakt”.
Karsten kigger hjemmesiden igennem og skriver de
ting ned, som står fejlagtigt.
Flex pris skal ændres på hjemmesiden.
Årskort pris skal slettes.
Annie tager fat i Gregers om han vil passe
hjemmesiden og præmier til CD til gængæld for fri
kontingent.
Nyhedsbrev skal være færdig i denne uge. Annie
godkender nyhedsbrevet og lægger den på
hjemmesiden og Karina sender den i Golfbox.
Nyhedsbrevet skal ud op til d.1 i måneden –
bestyrelsen bestemmer hvis der ikke er nok info til
et nyhedsbrev. Derfor skal nyhedsbrevene
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fremover hedde nr. 1, nr. 2 osv. I stedet for
månedsnavne.
Infonyt (hvad er vi enige om i 2019)
Der vedtages at der laves et info hæfte ved opstart
og et InfoNyt slut på året.
Sponsorer – til annoncer
Karsten retter antal gange, den udkommer til 2
gange årligt.
Vi beholder priserne og fortæller at vi fremover har
et opstartshæfte og afsluttende Info Nyt.
Karsten er kontaktperson på Sponsorer delen.
Planlægning af matcher i 2019
Planen blev udfyldt med dem som står for
matchen og hvem der tager fat i
matchsponsorerne.
Karina har tilmeldt os d.8/1-19 til Golfens dag
søndag d.28 april 2019.
Aftale med andre klubber omkring frit spil (A11 el
lign.)
Annie fortalte om afslaget til A11 og det blev
drøftet, hvad vi så gør.
Der bør måske tænkes i andre områder –
bestyrelsen går i tænkeboks.
Ribe Amts møde i januar
Hans Jørn tager det med på punktet Evt. ved
Formandsmødet d. 17 jan 2019 om vi kan være
med i et samarbejde.

• Opstarts aften/kursus i regler
Er fastsat til d. 14/3-2019 kl. 15.00 og 19.00 og
tilmelding kommer med i Nyhedsbrevet ca. 14
dage før. Datoen kan godt komme med i
Nyhedsbrevet i denne uge – bare som oplysning.
• Oprydnings match
Er bemandet. Sigfred sender en ny og opdateret
aktivitetsplan ud.
• Bemanding af kontoret ved salg af regelbøger
Er på plads. Kommer med i Nyhedsbrevet i denne
uge.
• Sweet deal – begyndere
Hans Jørn taler med Mogens omkring mentorerne,
hvordan de skal køre det i den kommende sæson. .
Annie retter på hjemmesiden, at begynderforløb
koster 800 kr. Sweetdeal/deal.dk kr.400,boldordning kan tilkøbes. Karina kontakter Hans
Jørn når Sweetdeal/deal.dk vender tilbage. Arne er
aftalt til begyndertræning.
• Meterbanen – nye lokalregler
Bliver en realitet 1 april 2019.
• Eventuelt
• Næste bestyrelsesmøde: d. 7/3-19 kl. 18.30 i
klublokalet.

