
Referat Bestyrelsesmøde nr. 10

28 oktober 2020 kl. 17:30

Dagsorden
Tilstede: HC, Hans-Jørgen, Kjeld, Brian, Michael og Pia

Fraværende: Jann

Åben dagsorden

1. Gennemgang af To-Do

2. Regel og handicapudvalg
Pia og Brian var l møde med regel og handicapudvalg. De kigger på vores 
ønsker bla. omkring dresscode, regel omkring broen: her vil de komme et 
oplæg l næste nyhedsbrev. 

Obligatoriske punkter på dagsordenen.

1. Punkter fra formanden. 
 A11 a ale

Der er lavet en ny a ale med a11 klubberne. A alen lyder næste år på 600kr. inden 
30 april, 700kr e er. I 2022 vil prisen være 700kr. uanset hvilket dspunkt man 
køber. A alen der er underskrevet, gælder i 2 år. De 300 kr. ved køb af A11 kort 

lfalder klubben og resten går i en pulje som deles e er % af spillere der kommer 
og spiller banen. Vi har i år ha  ca. 45% flere A11 spillere end sidste år, så vi ser 
posi vt på fordelingen.

 Baneguide: På nuværende dspunkt har vi ikke en ordentlig, men nu er der blevet 
udarbejdet en baneguide. Vi synes i bestyrelsen, at det hører l i en gol lub. Vi 
forsøger os med et køb i 2021 på 500 stk. som så bliver solgt l en pris af 25 kr.

 Budget 2021 møde. Vi fik fastsat en dato: lørdag den 12 dec. Kl. 10:00
 Der skal bruges må er fra senest 01.12.20, hvis der kommer frost inden, skal de 

selvfølgelig bruges inden. Hvis folk ønsker at bruge må er fra nu af, så er det også 
okay. Men man vil så ikke have mulighed for at blive reguleret i HCP.



 Husudvalg – Der forligger et referat fra husudvalget, som alle 
bestyrelsesmedlemmer har læst og taget l e erretning.

2. Punkter fra Baneudvalg
 Sønderjyllands gol lub: Vi har fået en henvendelse fra Sønderjyllands gol lub om 

vi evt. har lyst l lave et samarbejde. Vi prøver at høre, hvad det er de har tænkt sig.
 Turflynx F315: 

Der er a oldt møde med leverandør af ovenstående.
Projektet er meget interessant, men baneudvalget har e erfølgende beslu et, at 
skubbe projektet l 2022.

  Vintergreens er blevet priklet og topdresset, fairways er blevet dybdelu et.
 På mandag starter vi med propning og topdressing af sommergreens.
 Mens Arbejdet står på, vil der på de pågældende huller blive spillet l vintergreens.

3. Punkter fra Begynderudvalg
 Kronikker

Kjeld og Bent har været l møde i Kolding, angående kronikker golf. Det var et 
meget posi vt møde. Hvis Covid-19 vil, så genoptager vi projektet i 2021.
Der kommer brochurer fra DGU l formålet.

 Jens 
Vi har valgt at forlænge a alen med Jens l at gælde i 2021 også, da vi mener det er
vig gt at kunne lbyde Gra s Golf for nybegyndere og Gra s træning for 
medlemmerne. Hvor mange mer han kommer l at træne, a ænger af hvor 
mange kronikere, der ønsker at gøre brug af vores lbud. 

4. Punkter fra Sponsorudvalg

5. Punkter fra Turneringsudvalg
 Tak for hjælp turnering

Vi har set os nødsaget l at aflyse tak for hjælpen turnering. Vi håber at kunne 
a olde den i april 2021.

6. Punkter fra Webudvalg


7. Medlemssitua on
 Det ser rig g fornu ig ud.

8. Opfølgning på Budget/regnskab



 Gennemgang af budget - Vi følger budge et.
 1/1-2021 bliver kaffen sat op l 10 kr. pr. Kop.

9. Henvendelser fra medlemmer.
 Vi har ha  en henvendelse fra et medlem som e erspurgte et klippekort l 

flexmedlemskabet, som de har i Holsted. De e var der ikke flertal for i bestyrelsen.
 Så har der har været en henvendelse ang. Teleslyngeanlæg igen, her har vi bedt 

vores medlemmer om at lkendegive, om det var nogen interesse for det. Der var 
kun 2 henvendelser og vi har i bestyrelsen nu valgt at skrinlægge de e emne. 
Derfor vil emnet ikke længere blive taget op i bestyrelsen.

Nyt bestyrelsesmøde:  l budgetmøde 12 dec. Kl. 10:00 


