Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. oktober 2016
Lisbeth og Bodil til afslutning i Dameklubben
Godkendelse og underskrift af referat.
Ok
Ændringer til denne dagsorden.
Ingen
Orienteringspunkterne:
Formanden:
Har verificeret medlemstal i forhold til DGU statistik
Kassereren:
Gennemgang af balance for perioden samt en snak om årets forventede resultat.
Vi har en forventning om, at budgettet holder - dog med forskydninger imellem konti.
Medlemstallet er svagt stigende i forhold til sidste år, men restancer kan stadig ændre på tallet.
Der er udsendt 2. Rykker.
Ove undersøger køb af en labelprinter til bl.a. bagmærke labels.
Baneformanden:
Der er en uoverensstemmelse mellem vores vedtagne Lokalregler og det der står på scorekortet. Det
skal vi hurtigst muligt have bragt i orden.
Vi er enige om, at banen er rigtig flot og står skarpt. De nye teesteder står fint.
Kløveren er ikke længere et problem. Vi hører lidt om "bunker" af græs på banen efter klipning,
men det ser vi som et mindre problem.
Højre overgang ved hul 5/14 skal forbedres og det er aftalt med Park.
Vi ønsker baneskiltet ved hul 8 vendt om. Tages op med Park.
Ligeledes snakker vi om andre teestedsmarkeringer, de sorte kopper bliver hurtigt grimme og
ustabile.
Juniorerne:
Intet at referere.
Begynderudvalget:
Der er uddannet ca. 50 nye spillere i år. Mange af disse er blevet medlemmer.
Bent Rasmussen har haft fuldt hold på Kaninaftenerne. Væsentlig flere starter end normalt.
Sæsonen er afviklet fint og i en rigtig god stemning. En stabil flok kaptajner får det til at hænge
sammen. Bent aflagde et balanceret regnskab for sæsonen.
Klubber i Klubben:
Damerne slutter nu.
Herrerne slutter torsdag uge 41

60+ spiller jo bare videre, men holder afslutning uge 42 med over 100 tilmeldte.
Pr og Info:
Nyhedsbrev kommer snart.
Datoer m.m., bagmærker.
Turneringsudvalget:
Bestyrelsen er godt tilfreds med forløbet af klubmesterskaberne i slagspil og hulspil. Dagene forløb
godt i en god stemning. Der blev arbejdet hårdt i teknikken og gjort nogle erfaringer. Næste år
nedsætter vi i god tid en mesterskabsgruppe. Mesterskaberne er et bestyrelsesarrangement.
Datoerne skal lægges fast og "holdes" år efter år.
Vi kan ikke melde noget ud om hvornår årets klubmestre kommer på tavlen. Park vil gerne ændre
designet på "tavlerne". Vi håber at blive inddraget i og med det er klubbens hæderstavler.
Turneringsudvalget har de sidste arrangementer i kalenderen.
Af tekniske årsager skal vi undgå samme pris for arrangementer der tilmeldingsmæssigt overlapper.
Bestyrelsen vil gerne mødes med udvalget i december for at koordinere kalender m.m.

EVT
Kassereren træffes ikke i perioden 20. oktober og en måned frem. Mail kan modtages.
Med venlig hilsen
Jens

