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BESTYRELSESMØDE 17. juni 2015. 

 

Referart 
 

 Medlemssituationen. 
Kalle bød velkommen og meddelte at vi nu er 136 medlemmer   

(122 18- hullers banen og 14 medlemmer på kortbanen) 

 Økonomi. 
Grethe oplyser at der i øjeblikket er et stor indestående da der er 

indbetalt til SeniorOpen og Tysklandsturen.  
 

 HCP regulering. 
Kalle fortæller han stadig får negative bemærkninger vedr. hcp. 

regulering. Han oplyser at ved afstemningen på vores sidste 

generalforsamling stemte 80% for regulering, Kalle læste op fra en 

korrespondance mellem DGU. og tidligere formand Elsa Ørhede, 

her fremgik det tydeligt at i hvert fald en del af vores turneringer 

burde være tællende. 

Endvidere blev det præciseret i korrespondancen at der kun var 2 

måder at blive reguleret på, 1 i en tællende turnering, 2 i en EDS 

runder, dette gælder både for regulering op og ned.  
 

 Erfaring hurtigere golf. 
Vi konstaterer at der stadig plads til forbedring, for meget nuseri 

omkring greens, men vi kan konstatere at det er lykkedes os at 

barberet ca. et kvarter af vores spilletid i gennemsnit. 

 Resultatskema fredagsgolf. 
Flemming Bech foreslår vi dropper resultatliste i de enkelte grupper 

på hjemmesiden, da disse står på Golfbox. Dette blev vedtaget, og 

listen for 18-huls banen er fjernet på hjemmesiden. 

Den kan fremover kun ses på Golfbox under RESULTATER. 

Resultatskemaet for kortbanen vil stadig kunne ses på vores 

hjemmeside. 



 Aftale regler High/Low (2016). 
Der har været nogle problemer omkring arrangering af spilledage 

for nogle af hulspildeltagerne, de har så valg en lodtrækning i 

stedet. Da dette ikke er i turneringens ånd foreslog Jørgen følgende: 

øverst stående par skal inden en uge fra turneringsrunden start 

melder nogle datoer ud til modstanderene, hvis ikke dette er sket og 

der ikke findes en dato for spil i spilleperioden, taber parret. (WO) 

Dette vil gælde fra næste år hvis der stadig er stemning for en 

hulspilturnering. 

 Trekantturneringen. 
Eva ser sig ikke i stand til at være turneringsleder mere og foreslår 

Ole Hahn som turneringsleder med en forhåbentlig stor hjælpende 

hånd fra John Jørgensen.  

Eva kontakter Ole, og John når han er hjemme igen.  

 Hjemmesiden. 
Der udtrykkes tilfredshed med hjemmesiden, dog ønskes en 

tydeliggørelse af nye turneringer, gerne på forsiden og gerne en 

lysavis eller lig. Eva arbejder på sagen.  

Vedr. mail: Eva arbejder på en seniormail modtager med kopi til 

resten. 

 SeniorOpen. (avis omtale med sponsor  

navne – Julie). 
Det foreslås en pressemeddelelse til lokalavisen om turneringen 

SeniorOpen med relevante oplysninger om vindere mm. samt nogle 

billeder. Kunne evt. skrives af vores redaktør Jonna. 

 Sommer/Jubilæms fest (avis omtale med  

             sponsor navne – Julie). 
Opslag om sommer/jubi fest offentligøres den 1. juli. 

Kalle ser hvad vi har fra tidligere fester som evt. kan bruges, ellers 

udarbejdes et nyt i samarbejde med Eva.  

 Næste møde. 
Aftales til den 27. juli 

 Eventuelt. 
Kalle afslutter og takker for mødet. 


