
 

BESTYRELSEMØDE 9. SEPTEMBER 2019 
 

Referat 
Alle var til stede.  
            Kalle bød velkommen og gav ordet til Erik som fremlagde regnskab. 

• Økonomi status 
Erik havde igen lavet et flot regnskabs ark inkl. specifikationer af de enkelte turneringer. 

Pt. et overskud på 20.000.- præmier til afslutningen skal betales heraf. 

• Venskabsturnering Dragsholm 17. september 
Pt. er tilmeld 31 (12 damer & 19 herrer) Kurt medbringer resultat liste. 

Næste års turnering som afholdes på hjemme bane foreslås afholdt den 18. september. 

• Fredagsgolfen 2019 
Der har været 15 runder, 3 gange er 1. startperiode (7:30 – 8:50) været fyldt op, 

Formiddagsgruppen en gang til kl. 11. Eftermiddagsgruppen har være i brugt 8 gange.                               

Vi vendte situationen omkring fredagsgolfens start på hul 1, og må konstatere at første 

startperiode er uforandret i forhold til baglæns start (da denne gruppe altid har startet på 

hul 1) hvad angår det sociale, det er kun dem i anden startperiode det er nyt for og som 

måske føler at det sociale er gået lidt tabt. 

          * Hele emnet tages op på medlemsmødet den 4. oktober. 

Flemming orienterer om Fredagsgolfen på kortbanen:  

Når det har været muligt, er der lavet gun start kl. 10:40 hvilket har fungeret fint.  

I gennemsnit har 20-21 deltaget. 

Flemming spørger om muligheden for at spille 9 huller på 18-huls banen for personer der i 

sæsonen ikke kan gå 18 huller i en kortere eller længere periode. 

Dette er vi hermed opmærksom på og tager det op til sæsonstart 2020  

• Per Bøgebjerg’s mail 25. august 
Per foreslår at Åbnings og Afslutningsturneringerne spilles som scramble turneringer, 

ligeledes med sommerturneringen i stedet for red ball. 

Tak til Per for input og de pæne ord til bestyrelsen. 

Vi enedes om at tiden nok var kommet dertil hvor lidt fornyelse i spilleformerne var på sin 

plads. Vi lægger alle hovedet lidt i blød til den nye sæson. 

• Årets golfer 
Er fundet 

• Afslutningsturnering 4. oktober 
Kalle har lavet opslag som er sat på hjemmesiden, opsat på vores tavle i mellemgangen 

kommer snarest. Kalle og Kurt klarer alle præmier, Kalle laver præmielisterne. 



• Medlemsmøde 4. oktober 
Se Fredagsgolfen * 

• Næste møde. 
Aftales til 10.10. kl. 10:00 

• Eventuelt. 
Jørgen foreslår datoen den 26. juni for SeniorOpen, og han har fået tilsagn af hotel HøjbySø 

om sponsorat som tidligere år. Jørgen beder andre tage sig af den endelig aftale samt at 

finde andre sponsorer til turneringen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Rf. 
Eva  

 
 


