
Referat  

2 juni 2021 kl. 16:30 

Dagsorden 
Deltagere:  Michael, Peter, HC, Kjeld, Hanne, Hans-Jørgen, Pia, Karl Aage, Tage 

 

Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

1. Punkter fra formanden.  
 Formanden beretter at det er bedst hvis alle i bestyrelsen yder en vis byrde. Det vil 

sige at de der ikke har så store poster, evt. hjælper til i de enkelte andre udvalg. 

2. Punkter fra Baneudvalg 

 Orientering omkring banen. 
Vi er forholdsvis godt med i forhold til planen. 

 Propning, 
Til info: Når det proppes, tages der hensyn til turneringer og regionsgolf samt 

vejret, da der skal være tørt, så faktorer spiller ind. Dette er forklaringen på 

hvornår der proppes. Det er Webudvalget og John der får besked på hvornår dette 

sker, så det kommer i Golfbox og på Sociale medier 
3. Punkter fra Begynderudvalg 

 Åbent hus på mandag d. 7 juni. 

Vi mangler en til at hjælpe, da Kjeld ikke er hjemme denne dag. Vi må se at finde en 

løsning. 

Næste hold på 15 golfere bliver færdige i dag. 

4. Punkter fra Sponsorudvalg 
 Intet ny herfra. 

5. Punkter fra Turneringsudvalg 
 Electric turnering fjernet, ny turnering med Fourball bestball er arrangeret 

 Turnering for tyskerne arrangeres til fredag 20 august kl. 14:30. Invitation 

fremsendes når vi nærmer os. Mad fra Øster Højst kro. 

6. Punkter fra Webudvalg 

 Ny til bestyrelsen næste år.  
Pia informerer om at hun ikke genopstiller ved næste GF og vi derfor skal se os om efter en 

ny til webudvalget og bestyrelsen 



 Hjælpere til hjemmesiden 
Der efterlyses flere hjælpere til hjemmesiden i kommende nyhedsbrev. 

 Uge 29 – Der blev fremlagt et kort referat af internt møde, der var blevet afholdt. 

Der efterlyses flere hjælpere til uge 29 i kommende nyhedsbrev. 

Nye priser der skal sættes på hjemmesiden: Autocampere – per. Person 50 kr. dog min. 150 

kr. pr. enhed. 

 

7. Medlemssituation 
 Næste hold starter 14 juni. 

 

8. Opfølgning på Budget/regnskab 

   ● Fremlæggelse af budget  

 

9. Henvendelser fra medlemmer 
Flere medlemmer har mange ideer om hvordan banen skal se ud. Det er godt med ideer, men I 

baneudvalget har de styr på udviklingen. 
Der er lagt de planer for banen, som skal laves i 2021/2022 

           Evt.  
               
           Der nedsættes et udviklingsudvalg på 2-3 personer, til at stå for klubbens visioner de kommende 3 år. 
           Der blev fremlagt en midlertidig plan til gennemlæsning i bestyrelsen. 

Nyt bestyrelsesmøde:  18 aug. Kl. 17:00 

 


