
Dagsorden onsdag den 1. september 2021 

 

Afbud fra Bodil og Leif 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Der blev ikke taget referat fra sidste møde. 

Derfor gentog formanden sin opfordring til at melde sig som mentor for nye spillere. 

Besked til Simon. 

 

2. Formanden 
Klubmesterskaber fremadrettet: 

Hvis vi vil have flere deltagere til klubmesterskaberne, kræver det måske en ændring af 

konceptet. I år deltog 39. 

Et tiltag kunne være at gå fra årgangsmesterskaber til mesterskaber i handicapgrupper 

(som det foregår i Regionsgolf). Der er en del udsagn, der fortæller at mange 

årgangsgrupper jo er givet på forhånd. 

Mesterskaberne er klubbens festdage hvor vi kårer de ypperste – derfor skal vi have flere 

med. 

 

Klubben giver træner Simon kr. 10.000 til at fortsætte arbejdet med børn og unge i 

kommende sæson. 

 

Vi overvejer at indkøbe en Garmin Track (slagmåler) til brug i træning. 

 

3. Kassereren 
Medlemstallet er pt. 479 aktive. 

Der er færre greenfee indtægter i 2021 end sidste år. 

 

Jens undersøger priser på nye klubbannere til næste gang. 

 

4. Baneformand 
Banen ser visuelt ganske fin ud, greens er hurtige. 

I bestyrelsen oplever vi ret så mange utilfredse ytringer omkring banens tilstand eller 

elementer der kunne være bedre.  

Som bestyrelse behandler vi dette på alle møder og viderebringer også til Park, der er 

ansvarlig for banens tilstand. Vi vil arbejde på at komme tilbage til faste møder med Park. 

 

Bestyrelsen vil arbejde for at få kommunikeret ud til medlemmerne, at vi ikke bare kan 

kræve at dette og hint bliver ordnet eller forbedret. Vi har krav på at få stillet en golfbane 

til rådighed – og det har vi. 



Det er absolut en mulighed, at medlemmer bringer deres kritik til Park direkte i tale eller 

mail. Måske virker det bedre. 

 

Det vi snakkede om på dette møde var teestederne på hul 8 og 17. Vi ved ikke hvad planen 

er. 

Vand i boldvaskere. 

Generel opfriskning af teesteder. 

Grøften hul 8/17 

Vaskepladsen – hvordan holder vi den ren og pæn. 

 

5. Begynderudvalg 
Der er 40 – 43 deltagere pr gang. 

 

6. Turneringsudvalg 
Natgolf er et meget stort arbejde til meget få deltagere. Evt ændres til to gange Pitch & Put. 

 

7. Eventuelt 
 


