
Referat fra bestyrelsesmøde i Herreklubben  
torsdag den 21. april 2022 efter matchen. 

 

Deltagere: Chr. F., Peter, Chr. P., Sven, Haise og Carsten. 
Hans havde meldt afbud. 

 
Som punkt 0 på dagsordenen informerede Chr. F. om informationer fra TGK’s bestyrelse: 
Alle klubber i klubben skal bistå Turneringsudvalget ved afvikling af turneringer. 

Herreklubben havde til opgave at hjælpe ved Påske Turneringen, og det havde Chr. F. 
samlet en gruppe hjælpere til. 

Ved turneringer som ikke er arrangeret af TGK’s turneringsudvalg, har TGK’s bestyrelse 
(på et tidligere tidspunkt?) bestemt, at arrangøren skal betale 30 kr./deltager i matchfee. 
Der hersker nogen usikkerhed om, hvad denne matchfee dækker, og hvem der skal 

betale, f.eks. har arrangøren af Løgumkloster Matchen betalt hver gang, og andre 
arrangører aldrig. 

TGK’s bestyrelse bør præcisere, hvem der skal betale og hvad man får for de 30 kr. Chr. F 
og Haise følger op på dette 
 

Fra bestyrelsesmødet den 17. februar skal der følges op på følgende opgaver: 
 

1-Manual for matchledere og liste over mulige pølsemænd. 
 
Manual og liste er i ringbindet. Chr. F. vil såfremt han deltager i torsdagsmatchen stå for 

pølseholdet.  
Deltager Chr. F. ikke giver han besked til en aktuel matchleder så han kan samle holdet. 

 
2-Økonomi, konto i klubregi. 
 

Der er et arbejde i gang, hvor TGK er klubber i klubben behjælpelig med at holde styr på 
deres økonomi. Peter er i dialog med andre klubber i klubben og TGK. 
 

3-Venskabsmatch med Åbenrå. 
 

Chr. F. har talt med herreklubben i Åbenrå Golf Klub, og mandag den 30. maj vil de give 
besked om hvem de vil stille med. 
 

4-Årets udflugt, én dags tur lørdag den 10. september, hvor skal vi hen og skal vi køre i 
bus, pris og præmier. 

 
Chr. F. og Haise arrangerer en udflugt til Kaj Lykke med bus. Pris og præmier tages op på 
et senere tidspunkt 

 
Som nye punkter er der: 

5- Madbestilling - ændret vilkår. 
 
Prisen er steget med 10-15%. For at styre råvareforbrug optimalt skal leverandøren have 

et præcist tal for deltagere senest dagen før.  



Derfor er det nødvendigt at indfører bindende tilmelding på GolfBox. Medlemmer der har 

problemer med at benytte GolfBox kan kontakte Christian Friis på tlf. 23931496. Tilmelding 
skal senest onsdag kl. 12:00 før matchen om torsdagen. 

Christian Friis står for kontakten til madleverandørerne, og giver matchlederne besked om 
antal der er bestilt til. 
Prisstigningen afholder Herreklubben indtil videre, dvs. matchfee og mad koster 100 kr. 

 
6-Evaluering af matchafvikling, Tee-steder, præmier m.m. 

 
Vi holder indtil videre fast i Tee 57 som normal tee og to gange fra front tee og en gang fra 
back tee 

Der er blevet taget rimelig godt imod de nye præmier. 
 

7-Næste møde. 
 
Efter behov 

 
8-Eventuelt. 

 
Intet 

Refereret af Carsten  


