Referat bestyrelsesmøde onsdag den 16. september 2020

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt
2. Formanden
Gennemgang af referat af møde med Park den 18. august
Park kunne godt tænke sig at klubben stod for en starter funktion i weekenden.
Bestyrelsen er ikke indstillet på den opgave.
Vi vil informere på bl.a. hjemmesiden omkring Pay & Play spilleres tidsbestilling og lidt om
hvornår der er pres på banen.
En ungdomsafdeling i klubregi i samarbejde med Simon (træner) er også blevet vendt.
Bestyrelsen afventer et mere konkret udspil fra Park og træner. Leif tager kontakt til
Mikael.
Der er forbedringer på vej omkring stierne mellem hul 6 og 7 (15 og 16)
Teestederne på hul 8 og 17 repareres og får nyt rullegræs i foråret.
Spil Med Dag
24 deltagere med 2 (muligvis 4) nye medlemmer. En god dag og en god erstatning for
Golfens Dag.
Fremadrettet forventer vi at være med på Spil Med Dagen, og prøve at udvikle på den.
Vi vil opdatere vores folder til brug ved sådan en lejlighed.
Klubmesterskaber I hulspil
Mesterskaberne blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte.
Næste år vil vi vurdere Mesterskaberne i Hulspil i forhold til vores medlemmernes
sammensætning.
Kvalifikationsholdet.
Bestyrelsen synes det er et aktiv for klubben at have et Kvalifikationshold som en del af den
palet der viser klubben udadtil og indadtil.
Spillerafgang har betydet, at vi lige nu ikke kan stille et hold til næste sæson. Vi håber det
lykkes på et tidspunkt igen.

3. Kassereren
Økonomien følger budgettet.
PT. 467 aktive medlemmer.

4. Baneformand
DGU’s ratere har været på besøg. Vi afventer nu deres rapport. Rapporten har betydning
for banens slope og dermed antal slag.

5. Begynderudvalg
Der er ca. 60 deltagere hver gang. Heraf en del kaptajner der hjælper nye spillere gennem
banen.
Nye spillere kommer til hver gang, så der er nok at tage fat på.

6. Turneringsudvalg
Der er åbent for tilmelding til Natgolf

7. Eventuelt

