Bestyrelsesmøde onsdag den 16.10. kl. 18.30
Toldervej 12 –
Referat :
Referat fra sidste møde blev gennemgået. Klubmesterskabet skal afvikles færdig, så der kan blive
kåret en klubmester i hver række. Niels sørger for at følge op på det.
Orientering omkring A11 samarbejdet
Annie fortalte, at formanden for A11 siger, at Holsted også gerne vil med, så hans holdning er, at
det er begge med eller ingen. Hvis der kommer flere klubber med skal prisen måske forhøjes med
et par hundrede og det kan måske give modstand.
Hvis det glipper med A11, så kan det være, at vi skal slå et slag for Golfhæftet, som koster 450,- kr.
Budget
Vi gennemgik budgettet og den er godkendt. En rettelse ved PC udgifter, da der skal indkøbes ny
PC til sekretæren.
DGU regionalmøde 31.10. i Kaj Lykke golfklub
Annie og Flemming Pedersen tager med. Annie tilmelder dem.
Langdistancemedlemmer fra udenlandsk klub
Karina sørger for at finde frem til hvem der er LD med udenlandsk hjemmeklub – listen sendes til
Annie og hun vil derefter kontakte DGU med indsigelse imod det. Karina kigger i listen om nogen
af dem har hjemmeadresse i sommerhuset i stedet for deres udenlandske hjemmeadresse.
By mod By open – Skærbæk mølle
Karina kan tage med til ERFA møde, at man kan lave en konkurrence i hver golfklub, i det gamle
Ribe Amt, hvor vindere går videre til en fælles match
Klubmesterskab – opfølgning
Niels følger op på afslutningen af klubmesterskabet.
Kasserer efter Sigfred – frem til generalforsamling
Flemming Pedersen går ind som kasserer indtil generalforsamlingen.
Generalforsamling
Annie, Niels og Flemming K er på valg og de stiller alle 3 op. Karsten fortæller at Kim Mortensen
gerne stiller op som suppleant. Deichgräber fremlægger regnskabet.
Matchen står HJ og Karsten for. Mad for egen regning – 3 håndmadder 50,-. Gratis kaffe og kage til
generalforsamlingen. (ca. 50-60 personer). På indbydelsen skriver vi at de gerne må tilmelde sig
selvom der ikke er tilmeldingspligt. Der skal info ud omkring Generalforsamlingen flere gange.
D. 27 okt. skal nyhedsbrevet sendes ud, hvori der bekendtgøres dato for generalforsamlingen.
Indkaldelsen sender Annie ud 14 dage før generalforsamlingen.

Julematch står Karris for – kan laves som velgørenhedsmatch hvor overskuddet går til
Julemærkehjem. Han sørger for at give Karina besked på hvordan matchen skal sættes op.
HUSK at tale med Bodil omkring restauranten!
InfoNyt – der skal medtages hvordan OK aftalen virker og hvordan man tilmelder sig. Karsten er
i gang og han kigger de gamle nyhedsbreve igennem om der er noget, der skal følges op på.
Karsten spørger Peter om han vil lave et oplæg omkring golfhotel osv. Der blev aftalt at Infonyt
skal omdeles vha de frivillige, resten ”sendes” via golfbox.
Medlemsstatus – skal der udsendes meddelelse omkring udmeldelse af klubben
Der er pt 500 medlemmer og ca. 20 som står til at blive udmeldt pt. Der skrives i Nyhedsbrevet
den passage, som er på indmeldelsesblanketten. Karina har sendt det til Niels.
Hvordan får vi nye medlemmer? Vi kunne give gavekort på prøvemedlemskab til CD eller, hvor de
kan vinde et arrangement for personaleforeningen. Vi kan starte med at give gavekort til
generalforsamlingsmatch/julematch. Hvem står for at lave gavekortene? (Karsten du er så god til
det, så hvorfor betale for dem ved DGU!)
Skal vi have dem via DGU (https://www.danskgolfunion.dk/artikel/om-startpakker-og-gavekort)
Spil fra tee som golfbox udvælger (aftalt at vi skulle tale om det her i efteråret)
Annie har talt med andre kvinder, der spiller fra tee 52 og opfattelsen er, at hul 4 er et meget
svært hul fra tee 52, derfor er forslaget, at tee stedet byttes ud med teestedet ved hul 5. Det er
afvist af bestyrelsen, og vi fastholder de nuværende tee steder.
Hvordan er stemningen omkring matcher hvor de skal spille fra det aftalte tee sted? Der vil altid
være nogen, som ikke er tilfreds, men det er bestemt, at det fortsætter som hidtil.
Der blev bestemt at kvindernes hcp inddeling ift. teested skal rettes til – Annie sender oversigten
og Karina kontakter Golfbox for at få det rettet til. Hans Jørn har så i mellemtiden fået det rettet i
Golfbox.

