Indkaldelse til Bestyrelsesmøde
sept. 2020 kl. 17:30

Dagsorden
Deltagere: Michael, Brian, HC, Kjeld, Jann, Hans-Jørgen, Pia

Åben dagsorden
1. Gennemgang af To-Do

2. Regel og handicapudvalg
Obligatoriske punkter på dagsordenen.
1. Punkter fra formanden.
•

•

Buggyhus
Der er kørt ind i skuret endnu engang, der skal gøres noget, så vi skal skifte plader
hele tiden. Der skal opsættes en større bjælke. Der kommer også reklame op på
gavlenden.
Bro hul 10
Der skal laves en lokal regel, da der hele tiden er tvivl om reglerne, specielt omkring
der, hvor der er stenmel i hazarden. Det tages sammen med regel og handicap
udvalget, sammen med de røde pæle.

2. Punkter fra Baneudvalg
•

Der er lavet nye stier for at undgå at det bliver sumpet mellem hul 1 og 2. Det
samme er der gjort mellem parkering og par 3 banen og fra hul 18 til vaskepladsen.
Der vil også blive lavet en sti fra hul 16 til hul 17, da der også bliver temmelig blødt
der om vinteren.

3. Punkter fra Begynderudvalg
•

Måtter til spil om vinteren
Vi har besluttet at vi i år skal bruge måtter, så snart der laves om til vintergreen.

•

Måtter kan købes for 50 kr. i klubben. -Der må stadig tees op på teestederne uden
måtte. Medlemmerne informeres i et nyhedsbrev i slutningen af oktober.
40 nybegyndere har givet tilsagn om, at de fortsætter næste år.

4. Punkter fra Sponsorudvalg
•

Intet nyt.

5. Punkter fra Turneringsudvalg
•

•

Turneringsfee/betaling
Tilmeldingsfrist skal være onsdag middag og betaling skal ske ved senest ved
tilmelding, dette for at minimere arbejdet ved turneringerne.
Der skal også være bindende tilmelding, for at undgå tilbagebetaling af
Turneringsfee. Alt dette fra 2021.
Der vil være løbende start ved kommende turneringer pga. COVID-19
Tak for hjælp turnering udsættes til 1 nov. Da vi så håber, at vi må forsamles flere til
den tid.

6. Punkter fra Webudvalg
• intet

7. Medlemssituation
•
8.

intet

Opfølgning på Budget/regnskab
● Gennemgået

9. Henvendelser fra medlemmer.
•

Øl og Vand Automaten fungerer ikke optimalt.
Måske kommer vi til at skulle investere i en ny automat til næste år. Der kommer i
første omgang en servicemand ud og kigger på den i næste uge.

Nyt bestyrelsesmøde:
28-10-20 kl. 17:30

