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Referat fra sidst

1.
”Klubber i klubben”- planlægning af mødet

Bente rundsender det færdige referat fra mødet d. 11.
januar

Mødet er mandag d. 6. februar kl. 19.
Mødet er indkaldt af bestyrelsen, og har til formål at
tilrettelægge og koordinere klubbens kalender med klubber
i klubben.
Derudover er aftalt:
 Erna gennemgår på mødet regler for spil med
gunstart.
 Regnar laver kort indlæg med regler for at lukke
igennem samt etikette i forbindelse med en
spillerunde.

2.
Mail angående klubhandicap

3.
Forberedelse af Regelaften

4.
Møde om fastholdelse af nye medlemmer

Fra DGU er fremkommet en forklaring på, at der til spillere
med 7 eller færre indleverede scores i de sidste to sæsoner
vil blive udsendt en meddelelse i golfbox om, at spillerens
handicapstatus er ændret til klubhandicap. Spilleren kan
ved at indlevere 3 tællende scores igen opnå et EGAhandicap.

Forslag til dato for en regelaften: onsdag d. 29. marts.
Regnar formidler forslag til bestyrelsen, samt afklarer om
klubben råder over projektor og andre materialer til et
sådan arrangement for interesserede medlemmer.

Forslag til dato: i perioden 22. – 26. februar.
I mødet arrangeret af bestyrelsen deltager konsulent fra
DGU, som vil give inspiration til, hvordan nye medlemmer
fastholdes i klubben.
Fra udvalget deltager Erna.

5.
Lokalregler

Regnar har udfærdiget liste over relevante lokalregler.
Enighed om, at Regnar udfærdiger en læsevenlig, kort
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version til bagsiden af et scorekort samt en mere udførlig
udgave til klubbens opslagstavler.
Regnar rundsender forslag til udvalget, som reagerer i løbet
af få dage med evt. ændringsforslag til Regnar.
Regnar sender et færdigt forslag til bestyrelsen, da
sekretæren er bortrejst i februar måned.
6.
Regler ved tordenvejr

Udvalget drøftede problematikker omkring golfspil og
aflysning ved tordenvejr.
Regnar undersøger, om der findes gældende bestemmelser
/anbefalinger i DGU-regi, om der i klubben findes
nedskrevne regler eller mundtlige beslutninger ifb. med
golfspil i tordenvejr.
Udvalget vil efterfølgende på et møde drøfte, om der skal
udarbejdes forslag til, hvordan ”man” forholder sig til
golfspil og tordenvejr.
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