BESTYRELSESMØDE DEN 12.12.2019
Udvalgsposter
• Match udvalg: Flemming Karris (formand) og Niels
Brinck og Karina.
• Begynder udvalg: Hans Jørn (formand) og Mogens
Jensen og Karina og Karsten og Flemming K.
• Hcp. Udvalg: Annie og Hans Jørn.
• Regelkomite: Sigfred, Ernst og Hans Jørn.
• Sponsorudvalg: Alle bestyrelsesmedlemmer.
• Infofolder og nyhedsbreve: Karsten, Kirsten og
Niels.
• Company Day: Annie + alle.
• Web ansvarlig: Annie, Niels, Karina skal inddrages.
• Facebook ansvarlig: Niels + Flemming K + Karsten.
• Ordensudvalg: Hans Jørn og Annie.
• Bane- og husudvalg: Flemming P + Flemming K, +
Kirsten.
Udmeldelse – gebyr
• Er faktura udstedt skal der betales gebyr på Kr. 350,-.
Dette kan veksles til et flexmedlemsskab el. Passiv, el.
Skovbane medlemskab. (Karina)
Ansøgning DIF-DGI.
• Flemming K (tovholder) + Flemming P + Kirsten.
Opstartsaften:
• Gerne uge 11 el 12. (forslag: Kaffe med Kurt!) Annie
kontakter Kurt…
Race to Thailand
• Arrangementet for 2020 kommer igen den 13. juni
2020

Lokale tilskud
• Annie får fat i ansøgningsskemaet og kontakter Peter.
• Der gættes på lokale omkostninger af ca. 500
kr/m2/år.
OK sponsor
• OK inviteres til en match (Flemming K)
• OK logo på den opdaterede Facebook side
(Flemming K)
Udenlandske Longdistance medlemmer.
• Nuværende udenlandske longdistance medlemmer
kan fortsætte deres nuværende medlemskab.
• Nye udenlandske medlemmer skal oprettes som
“Flexmedlemmer med fri spilleret på Blåvandshuk
Golfbaner”. Prisen er stadig som andre Long Distance
medlemmer (kr. 2.750,-)
Tilmeldingsfrist til matcher
• Lørdagsmatcher: Torsdag 12:00
• Øvrige matcher: Fredag 12:00
Hjemmeside
• Der skal sættes et møde op med Alex med henblik på
re-design og fremtidig supportaftale. Annie taler med
Alex
A11 eller andre forslag!
• Golfpas ideen fra Banen bliver ikke til noget.
• Vi holder A11 varm – ellers ingen tiltag.
• Golfhæftet er stadig en mulighed for at spille billigt på!
Nyhedsbreve

• Nyhedsbrevet udsendes fra 2020 også til
Skovklubbens medlemmer.
• Reklame for frit spil m Mandagsklubben og
Onsdagsherrerne og -damerne indtil 1. April.
InfoNyt foråret.
• Alle ser på den fra sidste forår – ligger på
hjemmesiden. Vi gennemgår det på næste møde.
Aktivitetsplan
• Blev opdateret. Sponsorer sættes på i januar.
Sponsorer (kontakt osv!)
• Oprydningsmatch 28-3,
• Generalforsamlingsmatch 15-11, Julematch 28-11.
Begyndere - rekruttering - plan for undervisningsform:
• Begynderne skal spille på forskellige hold hvor
mentorerne går med rundt på Engen el. Skovbanen
f.eks tirsdag og torsdag. Formålet er, at de lærer
hinanden bedre at kende!
Facebook:
• Niels og Flemming K. får ryddet op i sider.
• Flemming lægger OK link på FB.
• Fremover indsættes matcher og lignende
arrangementer på FB – medlemmer opfordres til, at
følge vores side.
Ny PC.
• Der skal indkøbes PC, Med Office 365. Husk numerisk
tastatur.
• Niels køber PC.

Golfbox - tekst o.l.
• Hvem kan rette tekster på skærmen v computeren.?
Sigfred har gjort det hidtil…
Ribe Amts møde
• 16. Januar 2020 i Gyttegaard
• Hans Jørn og/eller Niels deltager
Næste møde den 9. Januar kl. 18.30

