
Dagsorden  
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 29.3.2022 kl. 17 online 
 
 
 

• Gennemgang og opfølgning af referat fra sidste møde: 
Flere af punkterne kommer senere i dette referat. 
 
 

• Karina har ordet: 
Karina havde en lille opsang omkring at tage ansvar for sine 
opgaver. Det skal vi alle blive bedre til og kommunikationen må 
gerne foregå mere pr. telefon. 
 
 

• Orientering omkring oprydnings dag/match: 
Hans Jørn har sendt info fra dagen og det gik rigtigt godt. 
Alle opgaver blev udført godt. 
Desværre blev bagrummet glemt. 
 
 

• Hjertestarter kursus:  
Karina giver besked til hustruer der gerne vil være med. Kirsten 
spørger ved Ho boerne om der er nogen, som vil have de sidste 4 
pladser. 
Vi giver en øl/vand. 
Karsten sørger for arrangementet på dagen. 
 
 

• Begynder træning: 
6 tilmeldt – Kim får Adam til at rengøre nybegyndere sættene. 
Kim, Karsten, Kirsten, Karina og Hans Jørn skal have møde omkring 
forløbet og derefter skal Karsten tage snakken med Luli og Bente. 
Møde kl. 16.30 onsdag d. 30/3 på kontoret. 
 
 
 



• Mentorer:  
Kim har ca.5-6 stykker – og prøver at finde flere  
 
 

• Kvinder & Golf: 
Karsten følger op på om Luli og Bente har brug for hjælp eller om 
der er styr på det og om de har mentorer. Der er søgt om 24.000 kr.  
ved DIF, hvornår der er svar på ansøgningen, ved vi desværre ikke. 
Hvem styrer træningen, at de kommer igennem hele forløbet? Det 
bliver der fulgt op på efter mødet i morgen onsdag (se under 
”begyndertræning”) 
Der er pt 11 tilmeldte! 
 
 

• Planlægning af Arne Tinnings træningstider: 
Karina laver et sæt til Arne, over hvilke tider der er påtænkt 
nybegynderne og hvilke der er til øvrige medlemmer, som Adam 
udleverer til ham. 
 
 

• Åbent hus arrangement med Cafe 19: 
Lørdag d.9/4.  
Peter og Klaus kommer med et opslag, som Karina skal sende ud til 
Skovklubben og Golfklubbens, medlemmer. 
Hvis InfoNyt er klar, printer Karsten nogle eksemplarer til 
interesserede. 
Karsten printer folder vedr. Begynder og Kvinder & Golf. Alt bliver 
lagt på kontoret. 
Kim, Kirsten og HJ kommer – måske Karsten. 
 

 
 

• Påske match: 
Karina opretter alle matcher i golfbox, så medlemmerne kan se, 
hvilke datoer der er match. 
Indbydelse til PUMA match sendes ud i næste uge (uge 13). 
 
 



• Golfens dag: 
Flyers får Kim klar. Kim sørger for uddeling. Golfens dag foregår kl. 
10-13. Ingen bespisning. Flyers gives ud vedr. nybegynder og 
Kvinder og Golf (hvis der stadig er pladser) 
Arrangementet bliver arrangeret således, at man kan invitere et 
emne og spille en runde med dem på Skovbanen. Ellers er 
meningen at ’hjælperne’ viser gæsterne rundt og tilbyder dem, at 
slå bolde ud samt pottetræning. Måske er nogen interesseret i at gå 
nogle huller på par 3 banen eller skoven, hvor de så kan prøve med 
nogle af de andre gæster! 
 

• INFO NYT: 
Bliver lavet af Karsten søndag i denne uge. Annie sender lige lidt om 
Skovtroldene. Karris sender noget omkring banen. 
 
 

• Begyndere 17. Maj: 
Tages på mødet i morgen med begynderudvalget. 
 
 

• EVT.: 
Karina beder om nøglen fra Niels og giver én til Kim. 
Annie taler Sigfred om han kan hjælpe på Maraton dagen den 26. 
Juni. 
 Hvis han ikke kan, så spørger hun Mogens Jensen. 
Ecco matcher – Annie taler med Adam og forhører sig hvilke 
opgaver, der skal løses. 
 
 
Næste møde: 
Onsdag d. 27/4-22 hos Hans Jørn kl. 17 – HJ melder ud om det er i 
Esbjerg eller Vejers. 


