1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
OK
2. Formanden
Køb af golfbiler
Det har været drøftet og undersøgt om klubben skulle investere i golfbiler og stå for
udlejningen. Undersøgelsen viser, at det ikke vil være en rentabel investering. Derfor vil
bestyrelsen have en evt. investering godkendt på en generalforsamling.
(vi er bevidste om, at vi kan komme til at mangle en bil selv)
Forslag fra Mikael Overgaard
Overveje om flere turneringer kan afvikles med en formiddags og en eftermiddags
runde. Det vil give flere mulighed for at deltage.
Formanden vil kigge på statistikken for at vurdere behovet.
Beslutningen ligger hos Turneringsudvalget. Det er dem der skal skaffe
præmiesponsorer og stå for afviklingen.
Indkøb af spray-vogn.
Formanden har indkøbt en ”vogn” til brug ved optegning af Shortgame banen.
3. Kasseren
Status
504 medlemmer, heraf 469 aktive
Budget ok
Fuldmagt til banken i forbindelse med kassererskift.
Konstituering, Vedtægter og kopier ag legitimationsoplysninger for bestyrelsen er nu
samlet og bliver sendt.
4. Baneformanden
Godt samarbejde med Park omkring opstart. Der er foretaget et større pælearbejde –
nye farver og placeringer. Det står ganske skarpt nu.
Underskoven er mange steder blevet ryddet.
Den nye bro over stengærdet er rigtig flot. Der mangler lige det sidste stenmel.
Vasken på serviceområdet er på vej. Kompressoren er serviceret og virker nu fint.
Stor ros til udvalget.
Nye regler.
I forbindelse med de nye regler og deraf følgende ændringer på banen, har der være
afholdt en regelaften med ca. 80 deltagere og 4 banevandringer med i alt 170
deltagere. God interesse og godt arbejde.
5. Begynderudvalg
Kaninsæsonen starter mandag d. 8. april med ca. 45 deltagere.
P.t. er der 11 personer under uddannelse ved Simon og Park.
6. Turneringsudvalget
Årets sponsorer er på plads.
7. Golfens Dag
Små plakater uddelt til ophæng.
Bodil, Allan, Bent og Jens deltager
8. EVT
ref. Jens

