
Referat af bestyrelsesmøde 3. marts 2021   
 
 

• Kort opfølgning af referatet fra sidste møde  
Karsten og Karina får kigget på det med onedrive osv inden sæsonstart. 
 
Ang. manglende betaling af kontingent, så er det få, som ikke har betalt, men Karina 
fratager de resterende deres spilleret indtil betaling er sket. 
Karina taler med Peter om det samme skal ske med Skovklubbens medlemmer. 
 

 
• Oprydningsdag  - forslag til fredag den 26. marts (ikke lørdag da vi har så mange    

greenfee gæster i weekenden) Det er Annie’s forslag ikke noget banen har bedt 
om!  Preben har spurgt om det er muligt for os at arrangere dagen.     
Ok til fredag d. 26/3-21 kl. 10 – indbydelse sendes ud til medlemmerne. Karina laver 
liste til opslagstavlen. 

 
• Opstart og tilmelding af begyndere!  

Der er pt 6 tilmeldt til begyndere – værdibeviset lægges på FB igen.  
HJ laver et opslag til medlemmerne. Der startes op med begynderhold d. 8 april 2021 – 
tidspunkt kommer senere. Karina skriver ud til dem på listen. 

 
• Match start  

Påskematchen aflyses. Næste match afholdes d. 8 maj (PUMA), men inden da er der 
Golfens Dag d.25/4-21, hvor der afholdes venner match. Karina sender indbydelse og 
laver opslag til opslagstavlen 

 
• Opstart af klubber i klubben - eller rettere anbefalinger til klubberne. Klubber i 

klubben finder selv frem til en løsning hvor restriktionerne overholdes.  
 

 

• Træningstilbud til alle i små grupper 
Der blev talt om evt. at HCP 54 kan få et par timer med Arne og derefter gå 
med Kaniner. 
Forslag til træning til medlemmerne generelt.  
F.eks. 6 timers træning pr. person, dog skal Arne Tinning kontaktes  
omkring forløb og pris.  
Karina mailer timepris på Arne til Karris, HJB og Karsten, som går videre 
med ideen og får tilbuddet strikket sammen og sendt ud til medlemmerne. 
Gerne med opstart sidst i marts 2021  
 

 
• InfoNyt – indhold og udsendelse  

Karsten sender ud til Klub i klubber, at deadline for input til infonyt er d. 17 
marts. InfoNyt udkommer ca. d. 1 april 2021. 
 
 
 
 



 
• Eventuelt   

Sponsor/medhjælper match er sat til d. 25/9-21 og efter aftale med Peter, 
betaler BLGH arrangementet.   
Det blev aftalt, at alle der hjælper på oprydningsdagen, vil som tak blive 
inviteret med til Sponsor/medhjælper match, da vi pt ikke kan afholde 
match og spisning. 
 
Næste møde er d. 10/4 kl. 9, match først, dernæst frokostmøde hvis 
restriktionerne tillader. 

 


