Bestyrelsesmøde den 21. August 2019
Kl. 19 i klublokalet
Referat:
• Gennemgang af referat fra sidste møde:
Hvor ofte skal vi udsende nyhedsbreve? Når der er nyt omkring
matcher og andet nyt. Der skal én ud i næste uge og igen i oktober
med generalforsamlingen (3 uger før generalforsamlingen)
• Siden sidst
Club mesterskabet – afvikling fremover!:
Der var 21 tilmeldt og det regnede desværre en del. Der var godt
humør og folk hyggede sig. Forslag om gun start i 3 rækker, så der
ikke bliver ventetid på at komme i gang og ventetid ved
afslutningen. Der kan trækkes lod om start tee, for at ingen synes,
at de har fordel eller ulempe.
• EGA – WHS:
Niels tager det med i Nyhedsbrevet, at der kommer nyt scoresystem
og at det er udskudt til 2021.
• Feriekompagniets match 1.9.:
Sigfred tager fat i Finn fra Feriekompagniet ang. Præmier.
• Aktivitetskalender (reserverede tider til matcher næste år)
Sigfred har blokeret nogle datoer på golfbox og han sender lige
listen rundt til bestyrelsen, som skal kigge den igennem.
• Company day
Evt. påføre indbydelsen, at der er mulighed for overnatning – først
til mølle.
o Caddier – HJ har 27 pers. Der bliver sendt besked ud via
Golfbox om der er flere, som kan hjælpe.
o Sponsorer (liste vedlagt) De sidste fordeles mellem
bestyrelsen. Annie skal have besked tilbage, hvad der er aftalt
af præmier med sponsorerne.
o Sang – der skal tænkes på en kort sang, gerne en frisk sang.
Meld gerne tilbage til Annie.

o Flag v/par 3 huller – afhentning af lister. Carsten har ansvaret
for at flagene samt listerne bliver sat ud og hentet.
o Hole in one – biler kan stå på busholdepladsen og ved hul 1.
Annie skal give besked til Nikolaj ved Skoda Esbjerg omkring
spillere og HCP.
o Menu
Forret og hovedret og kaffe – Annie taler med Tommy
omkring mulig menu.
o Parkering – Der skal bruges 3 caddier/frivillige til at komme
kl.7 og henvise P-pladser - også pladser ved Greenkeeperne
(Preben skal spørges om hvordan vi bedst kan bruge pladsen.
Annie taler med Preben). HJ spørger 3 stk. caddier.
o Aktivitet ved hul 10 – John Bøndergaard – HJ spørger ham
o Pølsevogn – Inga og Elly
o Frugt og vand – Gregers (Annie snakker med ham)
o Service vogn – Karina og Flemming Pedersen kører vognen.
o Højtalere – Carsten sørger for det.
o Gun start på hvilke huller (fungerede det ok sidste år). Samme
huller som sidste år. Karina og Sigfred sørger for
scorekort/holdkort – Sweepstake. Karina sørger for 30 sedler
med Tee startnr. på.
o Manglende betalinger – 2 mgl. og dem bliver der taget hånd
om.
o Morgenbrød afhentes af Karina kl. 7 – Annie taler med
Blåvand Bageri.
• Sponsor & hjælpedag 20/9 kl. 15
o Spilleform – Holdrække med samme HCP gennemsnit og
ingen individuelle rækker.
o Hvem skal med (tænk over hvis I har personer der hjælper).
Blomsterpigerne, mentorer, Skovtroldene, Bestyrelsen,
Deichgræber, Jan og Jana, Adam, Arne Tinning, Ib Brogaard
Andersen, Formænd/kvinder i Klub i klubberne, sponsorer må
tage 2 pers. med. Ægtefæller koster 100 kr.
o Hvordan skal det foregå (jeg har rykket Peter for hvor mange
de har der skal med).
o Buffet – øl på bordet. (Hvis der er enkelte, som hellere vil
have et glas vin, så er det også ok.) Annie aftaler med
restauranten.
o Sang – Septembers himmel er så blå.

• Novasol Match – HJ og Sigfred står for matchen.
• Klub A11 – Annie har aftalt med Peter, at vi prøver det i et år, hvis
de vil have os med. Annie kontakter Kaj Lykkes bestyrelse.
• Generalforsamling – hvem er på valg og hvem stiller op igen!
Annie, Sigfred og Niels er på valg – Sigfred stiller ikke op. Niels stiller
gerne op igen. Annie overvejer stadig – hun vil gerne have lidt mere
hjælp til at holde styr på detaljerne.
Evt. sætte suppleant Flemming Karris ind i stedet for Sigfred til okt.,
hvor Sigfred skal opereres. Derefter kan Karris genvælges til
generalforsamlingen.
• Regnskab – hvordan ser det ud! Dette punkt glemte vi vist, men der
skal findes én til at fremlægge regnskabet til generalforsamlingen i
stedet for Sigfred – en idé kunne være Deichgræber???
• Info Nyt til årsafslutningen – Vi kan forberede allerede nu med evt.
collage af forskellige matcher. Der skal ikke bruges ret mange Info
Nyt i papir.
• Evt.
Niels og Karina går videre med online brug på computer, således alt
automatisk bliver gemt i skyen, samt alle kan få adgang til filerne via
administrator.
Nyt punkt næste møde – nye medlemmer – gå efter firmaers
personaleforeninger.
Deal: Karina melder tilbage til Deal.dk at vi ikke ved helt endnu, men
at hun kan kontakte os i starten af året.

