Bestyrelsesmøde 5. juni kl.19:00 2013
Referat:
Til stede:
Torben Lund, Bodil Madsen, Holger Rudbeck, Paul Nielsen, Jens Møller, Louise
Overgaard
Fra Park: Martin Overgaard

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet Ok.

2. Evt. ændringer til dagsordenen.
Intet

3. Formanden har ordet..
Golfens Dag gik OK. Næste år skal vi overveje hvordan vi kommer ”længere” ud. Måske
annoncere?
Det var godt der kom hjælpere fra bestyrelsen og herreklubben.
Næste år er der Europatour i Danmark. Man kan tilmelde sig som hjælper hvilket vi
opfordrer hinanden til. Måske kan vi tilmelde os samlet. Der er en hjemmeside for
arrangementet ”Made in Denmark”
Den 19. juni kl. 17 får vi besøg fra DGU. Dagsorden for mødet følger.
Klubberne er inviteret til at deltage. Park sørger for noget at spise efter mødet.
Der er indkøbt en ny printer til touch-skærmen (scorekort). Den gamle skulle have skiftet
tromle og det er for dyrt.

4. Parken har ordet.
Park laver et forsøg med gratis spil i juli og august hvis der betales 1500 kr. for
begynderkurset der starter i september.
Mikael sender materiale til Jens.
Den nye bunker/waste area bliver færdiggjort når der er tid.
Byggeriet af nye lejligheder forventes først klar til foråret.

5. Nyt fra/om udvalgene.
Der er indgået en klage over, at juniorer ikke kan deltage i vores turneringer.
Reglerne står i de ”Generelle turneringsbetingelser” og det er det turneringslederne
forholder sig til.
Vi tager det op med DGU for at blive inspireret.
Seniorernes sommerafslutning forventes at få deltagelse af ca. 100. Det er ganske flot.
Tysklandsturen blev afholdt med 40 deltagere.
Begynderudvalget fortsætter med det gode tilbud om pro-lektioner til den billige pris.
Sælger rimelig godt.

6. Økonomisk status.
Det går planmæssigt. Medlemstal vil fremover blive offentliggjort på hjemmesiden med
jævne mellemrum.

7. Næste møde
7. august.
Liste over deltagere til Bestyrelsesdagen skal sendes til Bodil inden mødet.

8. Evt.
Bestyrelsesdagen holdes på vores hjemmebane d. 7. september. Startende med
morgenkaffe kl. 8.00
Jens har afleveret en Børneattest.

Mødeleder: Torben Lund.
Referent Jens Møller

