Referat Bestyrelsesmødet
den 8. november 2018 kl 18.30
• Konstituering af bestyrelsen herunder fordeling af de
forskellige udvalgsposter:
Annie Lauridsen - formand, Hans J. - næstformand, Sigfred
Hansen – kasserer.
Baneudvalg: Sigfred Hansen - formand og Flemming
Pedersen - medlem
Begynder udvalg: Hans Jørn Bollerslev - formand og Karsten
Skjøtt, Flemming Karris Sørensen og Mogens Jensen er
medlemmer.
Redaktionsudvalg: Tovholder på nyhedsbrevet – Niels
Brinck og Flemming Pedersen medlem
Informationsfolder: Formand Karsten Skjøtt og Sigfred
Hansen medlem
Husudvalg: Annie Lauridsen
Handicap udvalg: Hans Jørn og Sigfred Hansen
Match udvalg: Formand Sigfred Hansen og Niels Brinck
Sponsorudvalg: Formand Karsten Skjøtt
Web ansvarlig: Annie Lauridsen og Niels Brinck
Facebookansvarlig: Niels Brinck
Juniorudvalg: Mogens Jensen
Company Day: Annie Lauridsen - formand, Flemming
Pedersen og Hans Jørn
Regelkomité: Hans Jørn Bollerslev, Sigfred Hansen, Mogens
Jensen og Ernst Brogaard

• Infonyt - hvad gør vi ? Info folder i starten af året med
farve og gerne samme format som Infonyt.
Infonyt nedlægges og i stedet kommer der nyhedsbrev hver
måned.
Nyhedsbrevet skal også printes og lægges i klublokalet.
• Meterbane:
Der er ønske om meterbane.
Meterbane: godkendt.
Baneskiltene skal ændres, så alle 4 tal står på.
• Nye golfregler - herunder lokalregler og regelmateriale:
Sigfred fremførte ændringer i lokalreglerne. Én regel blev
afvist (maxtid på en runde) og resten godkendt.
Regelmateriale: en del er færdig nu og resten kommer 1
dec. Der er forskellige regelbøger, hvor der skal tages
stilling til om hvilke, vi skal udbyde. Sigfred bestiller
bøgerne.
Vi kan på skift sidde på kontoret og så kan medlemmerne
komme og se de forskellige muligheder af regelbøger og
købe dem.
Der er også en app, som er utrolig nem at bruge med de
nye regler.
• Golfspilleren i Centrum:
Peter Nielsen har bedt om et par års pause på Golfspilleren
i Centrum og det accepterer vi – Sigfred opsiger aftalen.

Hans Jørn fortalte om frivillige, som gerne vil hjælpe i
forskellige udvalg – de bliver herefter kontaktet af de
forskellige udvalg. Hans Jørn sender en mail rundt til de
forskellige udvalg.
• Varmepumpe i klublokalet:
Tilbud fra Blåvand El-center, som vi siger ja tak til. Hans
Jørn tager sig af forløbet.
• Opstarts aften d. 14 marts 2019 kl. 15 og 19:
Brian fra Oswald kommer og fortæller om de nye regler.
• Evt.:
Klublokalet bør blive gjort hyggelig og der må gerne bruge
lidt penge på det.
Annie fortæller om, at ”historie” på hjemmesiden er
mangelfuld og at hun derfor kontakter Ernst Brogaard for
at høre om han vil skrive noget til det punkt.
Niels nævner regionsgolf – han forhører lige dem, som var
med, om hvordan det gik sidste gang og om hvordan det
skal være næste gang.
• Næste bestyrelsesmøde: 7 jan. 2019 kl. 18.30 Sted:
kommer senere.

