
Bestyrelsesmøde i Herreklubben den17. februar 2022 

Tilstede var Chr. F., Chr. P., Peter og Carsten. 

1. Forslag til dagsorden 

Ikke yderligere emner. 

2. Opgaver i forbindelse med Torsdagsmatcher 

 a: Matchledere og deres opgaver 

  registrere spillere og modtage betaling 

  udsende pølsehold (hvem er til rådighed?) 

  gun-starte øvrige hold (tidligst 15 min efter pølseholdet? på hul 1, 4, 6, 10 og 16?) 

  beregne præmierækker (3 lige store?) og uddele præmier 

  afregne for pølser (spisning den 1. ? hvem afregner den?) 

  etc. 

Chr. F. udarbejder en manual for matchledere herunder en liste over mulige pølsemænd. 

 b: Matchformer (slagspil, hallington, holdspil, tee m.m) 

Primære spilleform er stableford. Normalt spilles fra tee 57, men enkelte gange vil vi spille fra kortere 

tee og en gang fra back tee.  

Der vil også være holdspil, hvor det for hvert hul er de tre bedste score for en firebold, der er 

tællende. Eventuelle trebolde vil få en ”Pedro” med, som scorer 1 point på alle par 3 og par 5 huller 

og 2 point på alle par 4 huller 

For at imødekomme lavhandicap-spilleres ønske om afprøve egene evner inden Klubmesterskabet, vil 

der to gange (i juli) være muligt at spille slagspil og det bliver uden maksimum antal slag. Det er kun 

A-rækken, der spiller slagspil (op til handicap 20), og de spiller der ønsker at spille slagspil skriver et 

tydeligt ”A” på scorekortet inden det afleveres til Matchlederen. Det er således frivilligt om man vil 

spille slagspil. De som ikke spiller slagspil spiller stableford i to rækker. 

 c: Præmier 

Som i de seneste år er der præmie til de tre bedste i 3-rækker + en hulpræmie. For de tre rækker er 

1.præmien 80 kr., 2.præmien 2 pølser + 1 øl, 3.præmien er 3 bolde, hulpræmien er også 3 bolde. 

Hvis der en torsdag er mindre end 18 spillere, spilles der kun i 2 rækker og er der mindre end 8 kun i 

en række. 

 d: Pølser og spisning den 1. torsdag i måneden, herunder leverandør 

Ved åbningsmatchen er Herreklubben vært ved en gang suppe. 

På grund af Øster Højsts store fleksibilitet er de leverandør ved månedsspisningen, afslutningen vil 

derfor have en anden af vore sponsorer som leverandør.  

 e: Benyttelse af golfbox GolfBox 

Indtastning af score efter hver match, både for handicapregulering og for at afgøre hvem der er årets 

bedste spiller. 

Tilmelding til udflugt og andre særlige arrangementer sker via GolfBox. 

GolfBox benyttes også til at sende meddelelse til Herreklubbens medlemmer 

 f: Andet 

Intet 

3. Budget - etablering af egen konto ( evt Mobil box ) 

Peter fortalte om MobilPay Box, og det er ikke så lige til at bruge, især ikke hvis omsætningen 

overstiger 30.000 kr. 

Vi vil høre de andre klubber i klubben om, hvordan vi nemmest kan håndtere vores pengesager, måske 

kan vi få Tønder Golfklub til at være behjælpelig? 



4. Venskabsmatcher 

Der er vigende opbakning til venskabsmatcher, og det er kun Åbenrå Golfklub vi stadig har 

samarbejde med. Chr. F. taler med herreklubben i Åbenrå om hvad de mener fremtiden er for 

venskabsmatcher.  

Det er vores tur til at arrangere, og skal vi holde en venskabsmatch i år, så bliver det den 2. juni. 

5. Årets udflugt, som i år er en 1 dages tur 

Punktet udsættes, men skal tages op hurtigst muligt for at få plads på en attraktiv bane. 

Chr. f. taler med bestyrelsens mest erfarende udflugtsekspert Hans P.  

I øvrigt fremgår det af GolfBox, at det er lørdage vi har endagsudflugter på. 

6. Orientering om herreklubben til ny medlemmer. 

De af vore medlemmer, som er markører ved kaningolf beder vi om at være ambassadører for 

Herreklubben. 

7. Næste møde 

Efter matchen den 21. april. 


