Referat af
Bestyrelsesmøde 21. februar 2022
Hos Tage Bull, Toftevej 22, Ho

Referat
• Opstartsaften 16. marts 22
Annie byder velkommen.
Aftenen starter med middag kl 18.
Efter middagen orienteret Annie kort omkring aktiviteterne i
løbet af året.
Orientering omkring ’hilse på’ dagen den 9. april
aktivitets kalenderen lægges på bordene.
Karsten fortæller om rekrutterings arbejdet
Kim orienterer om opstart af begyndere og opfordrer til at
deltage i arbejdet som mentor, s amtidig omkring golfens dag
– opfordre til at finde nogle medlemmerne kan tage med
herud.
Karris fortæller om ændringer på banen samt fremtidige
tanker og planer!
Efter orienteringen bliver der serveret kaffe og Kurt Leth
kommer på med ”Kaffe med Kurt”
Antal tilmeldte pt: 36 pers. Indtil videre.
Karina: Påmindelse udsendes om arrangementet den 7. marts
Der påføres, at ikke medlemmer kan deltage for 200 kr.
Indbydelsen sendes også til Skovklubbens medlemmer.
Karsten sætter højtalere op enten tirsdag eller onsdag.
Annie aftaler med Kurt ang. Betaling.
• Hjertestarter kursus 31. marts 22
Udsendelse – indbydelse – 1 marts – husk først til mølle –
Max 25 deltagere
Hvem kan deltage?: Ægtefæller hvis der er pladser og dernæst
Skovklubben hvis der er plads.
Hvem er der på dagen? Karsten tager sig af det!
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Tage har booket restauranten og aftaler nærmere
Drikkevarer til deltagerne: Klubben giver en øl eller vand
• Oprydningsmatch 26. marts 22
Karina udsender Indbydelse den 28/2-22 – check tidligere
udsendte. Der spilles 9 hullers match – HJB og Karina aftaler
match og præmier og bestille mad – Banen betaler. Karina
giver oplyser restauranten om antallet. Der er bestilt stegt
flæsk med kartofler og persillesovs.
Arbejdsplan – Karris sørger for koordinering med banen.
• Opstart af begyndere 5.april 22
Hvordan får vi fat i dem? indbydelse sendes også til
Skovklubben. Besked via golfbox til medlemmer, at de skal give
oplysningen videre til evt. nye medlemmer samt om der er
nogen, som ønsker at være mentorer.
Kim og Karina arbejder sammen omkring udsendelse
Opslag i butikker i nærområdet, Oksbøl – Billum – Janderup
- Blåvand!
Plan for begynderundervisning! Kim styrer det.
Indkaldelse af mentorer! Gruppe i golfbox.
Opstart nybegyndere 5 april og 17 maj 2022
Karsten og Kim får talt med Arne Tinning
• Påske match PUMA
Hvor mener I vi skal sætte prisen på mad – kan restauranten
lave et menukort? Annie taler med dem.
Vi skulle gerne have mange med til spisning til vore matcher i
år for at støtte op omkring restauranten
Forslag til restauranten om menukort f.eks. 2 retter til omkring
75 kr – 2 retter til omkring 100 og 2 til omrking 125 kr.
Vi tager det op senere.
•
•
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• Golfens dag 24.04.22 –
Vedtaget at tilmelde os til at deltage i
DGU’s
annoncering – Karina tilmelder os! Kim er tovholder
Bestyrelsen er på banen (undtagen Karris)
• DGU junior turnering 24/4-22 –
Adam, Karina og DGU står for det.
• Marathon golf –
Annie er der indtil kl.10 – Hans Jørn kan komme om
formiddagen for at taste score. Der skal findes to
personer der kan stå for arrangementet fra kl 11, hvor andet
hold slår ud og indtil de er færdige og resultaterne er tastet
ind.
• Eventuelt
Fremover skal det aftales med banen, at der skal et bedre
samarbejde med baneudvalget inden ændringer
udføres. Karris holder ca. 1 gang om måneden morgenmøde
med greenkeeperne for at holde hinanden orienterede.
•
Annie sletter Niels på aktivitetskalenderen desuden påføres
Golfens Dag d. 24/4-22.
Karina taler med Adam/Peter ang. Bagside plus en lille
annonce inde i bladet.
Karina ændrer funktioner/rettigheder med bestyrelse og
udvalg i Golfbox, plus rettigheder til Kim.
• Næste møde – dato
29/3-22 kl. 17.00
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