1

Bestyrelsesmøde den 8. Maj 2019 kl. 18.30 i Klublokalet
• Gennemgang af referatet fra sidste møde
Punkterne blev gennemgået og fulgt op på dem.
Hvordan går det med Kaninerne – der kommer desværre ikke
nær så mange af nybegynderne fra sidste år, som der kunne
ønskes.
Sigfred fortalte om at tavlerne ikke vil tørre efter behandling af
oliebejse, men han følger op på det.
• Henvendelser fra medlem vedr. meterbane
Et medlem af klubben har henvendt sig til bestyrelsen angående
indførelsen af meterbane, efter at have henvendt sig til Dorit
Buch-Larsen, der efterfølgende skriftligt har videresendt
materialet til klubben, hvor han på vegne af sin hustru ikke mente
det var den korrekte opdeling af pigernes HCP der blev anvendt.
Annie berettede om brevets indhold, der påpegede, at begge
onsdags klubberne bakkede op om bestyrelsens beslutning.
Hans Jørn og Sigfred sætter spørgsmålstegn ved, om det er
det rigtige at forlange dette når der spilles Klub i klubberne?
Sagen blev diskuteret og der blev foretaget afstemning om, at
vi resten af sæsonen forsætter med, at spille fra de teesteder
Golfboks vælger i henhold til spillerens HCP. Dette er
gældende for Klub i klubberne og til matcherne (Undtaget er
Golfcentermatch d.18.05.19).
Flertallet (4 for 2 imod) har bestemt, at det fortsætter resten
af sæsonen – det gælder for Klub i Klubberne og til matcher.
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Punktet tages op igen til efteråret og kan evt. medtages på
generalforsamlingen, så generalforsamlingen kan afgøre om vi
skal forsætte i næste sæson.
• Kan man være medlem af klub i klubben uden at være
medlem af Blåvandshuk golfklub!
Skal det fortsætte sådan eller skal der åbnes op for andre, som
ikke er medlem her? Der blev bestemt, at det fortsætter som
hidtil.
Der tilføjes på hjemmesiden: For at blive medlem af Klub i
klubberne skal man være medlem i Blåvandshuk Golfklub.
• Putte med flaget i
DGU har en video med en god måde at få bolden op, så kanterne
på hullet ikke bliver ødelagt. Medlemmerne opfordres til at være
forsigtige
• Nybegyndere
Der er tilmeldt 30 – dog er der lidt frafald pga. arbejde og
sygdom. D. 21 maj bliver der et arrangement for begynderne
omkring fællestræning/spisning.
Arne Tinning har fået besked på, at han skal skrive på Spillebevis
efter hver træning.
• Resten af sæsonen
Sigfred fortalte, at der desværre kun er 11 tilmeldte til
Sommerturneringen, men da der er en matchsponsor, bliver den
afholdt lige meget hvor mange, der er tilmeldt.
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Hvordan skal Skt. Hans afholdes? – aftalt som tidligere med en
9 hullers greensome.
Mad? Flemming P. og Annie aftaler med køkkenet.
Teltet duer ikke mere – Djohn har set et telt til 800,- som blev
bevilget.
Klubmesterskabet: Skal Polo t-shirts afskaffes?
Der blev stemt for at fortsætte som hidtil.
Company Day: Skal vi have 30 hold igen? Der blev stemt for.
Hans Jørn står for caddierne og Hole in one bil.
Der er brug for hjælp den dag, så alle i bestyrelsen, som kan den
dag, er velkommen.
• Nyhedsbreve
Sigfred har en opfordring til en app – Golfsporet – til
Greenkeeperne. På den måde får greenkeeperne oplysninger om
hvor på banen, der bliver gået mest. Dette kan de bruge bl.a. mht
hvor der er brug for mere gødning.
Opfordring til at medlemmerne tager regelskolen.
Nyhedsbrevene skal også sendes til Skovklubben.
• Bags i klublokalet
Det er OK, at Golfcenterets gæster bruger klublokalet til deres
vogne, blot de altid gør rent efter sig.
• Hunde på banen
Hundene skal i snor. Det sættes i Nyhedsbrevet.
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Konsekvens hvis det ikke overholdes: hunden må ikke komme
med på banen - dernæst får man karantæne, hvis man ikke følger
reglerne.
• Eventuelt
Der bevilges køb af en støvsuger til ca. 700-800 kr. (Annie og
Karina sørger for det).
Glemte ting kassen: Sigfred tømmer den om 14 dage og afleverer
i genbrugsbutikken. Det skrives i Nyhedsbrevet.
Baneudvalget tager med til Greenkeeperne om den røde pæl på
hul 2 kan laves, så den kan ses fra teestedet.
Næste bestyrelsesmøde: Fastsættes senere.
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