
Bestyrelsesmøde onsdag den 7. april 2021 
Kl. 18.30 virtuelt  
 
 
 

REFERAT  
 
 

• Begyndere – hvor mange – plan for afvikling (skal vi starte et hold 
igen senere?) 
HJ forelagde tidsplanen for opstarten af begyndere i morgen. 
Gerne et hold senere, hvis vi kan køre første hold hurtig igennem, 
men det kræver, at andre kan hjælpe til i stedet for HJ. 

• Golfens dag ankomst imellem kl. 10-12 – nogen kommer kl. 10 og 
nogen kl. 11. 
HJ, Karsten, Karris og Annie kommer 

• Maraton golf  
Max hcp 27 og 30 – Annie giver det videre. Start tidspunkt på nr. 2 
bane bør være kl. 11 i stedet for kl. 10.30. 
Gerne tænke på evt. sponsorer til startpakke. 

• Spam mail – omkring betaling af regninger  
Annie fortalte om de spam mails – skal slettes med det samme. Evt. 
højreklik på afsender adressen, så kommer den rigtige frem, derved 
kan man se, at det ikke er Annie, som sender den. 

• Nærmest flag konkurrencer  
Uge 19 er vi tilmeldt. Karris står for det. Karris afventer materiale 
som kan udsendes til medlemmerne. 

• Orientering omkring vintermedlemsskab/LD 
Alle pånær 1 har sagt ja til LD – skal gøres igen næste år. 

• Info nyt  
Tak til Karsten – godt arbejde. Karsten trykker nogle stykker til at 
udlevering hos Adam. 
Karina skal sende InfoNyt til alle sponsorer. 
Udgives næste gang lige efter Skt. Hans og Maratongolf. Ca. 1/7-
7/7 

• Skyldige beløb  
Karina udmelder dem, som endnu ikke har betalt. 



Næste år skal vi lukke spilleretten 1/3 hvis ikke betalt. HJ har 
undersøgt sagen ved DGU og ifølge vore vedtægter må vi ikke 
fratage medlemmers spilleret 1/3, da det vil sige at ekskludere 
medlemmet. Dette betyder at vi på næste bestyrelsesmøde evt. 
skal aftale om der skal ændres i vedtægterne ved næste 
generalforsamling. 

• Aktivitets kalender  
Annie og Tage vender tilbage med mad til 8 maj og HJ og Tage d.24 
maj.  
Company Day koster nu 4500,- og 5000,- hvis der pga Corona 
påkræves så meget plads, at vi igen må leje et telt. 

• OK – pt 18 kort/app 
Brugervejledning – Karina kontakter OK for brugervejledning og 
materiale til at sende ud til medlemmer i begge klubber. Også 
gerne til FB, hjemmeside. Det skal også med i InfoNyt. 

• Tavler klubmesterskaber/hole in one (klublokalet) 
Karris sørger for opdatering af tavlerne her i april – Karina tjekker 
op på hole in one på hjemmesiden, giv besked til Annie, så hun kan 
ajourføre det. 

• Evt..: herunder suppleanter 
Bestyrelsen mener suppleanterne gør et godt stykke arbejde og 
klubben vil derfor give Kirsten og Kim 1200,- kr. i gavekort til 
restaurant/Proshoppen. 
 
Niels og Karsten kigger på en løsning med Teams, som vi skal 
afprøve. 

 
 


