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BESTYRELSESMØDE 03. September 2018. 

 

Referat 

 
Til stede var, Kalle, Grethe, Jørgen, Jens og Eva. Fraværende var Kurt. 
 
Grethe indledte mødet med at fremførte bekymring fra kortbanespillerne 

som ikke føler at spillerne fra stor bane er særligt kammeratligt indstillet 
over for dem, hvilket især giver sig til udtryk ved spise arrangementerne, 

her forlader ofte spillere fra stor bane bordet straks efter maden. Dette 
håber bestyrelsen selvfølgelig er en stor misforståelse og opfordre alle 
uanset hvilken bane de end spiller på at udvise godt klub kammeratskab. 

Økonomi. 
Er som forventelig, der skal indkøbes præmier til Venskabsturneringen 

mod Dragsholm, præmier til afslutningsturnering og til den løbende 
fredagsturnering. 

• Dragsholm match 14. september. 
Kalle og Kurt står for turneringen og køber vinpræmier ca. 38 fl. 
Der er pt. 44 tilmeldte fra Odsherred, vi ved endnu ikke hvor mange der 
deltager fra Dragsholm. 

Kalle har aftalt menuen med cafeen.  

• Fredagsgolfen 2019. 
Flemming Bech har gjort lid udregninger på den gennemsnitlige deltagelse i 

de individuelle rækker og er nået frem til at der i: 
DA række spiller 8 – DB 10 og DC 12 
HA 22 - HB 30 – HC 28 

KD 9 – HK 9 
Da vi præmierer de 7 bedste resultater er den nuværende 
damerækkeinddeling ikke hensigtsmæssige, derfor foreslås at der fra 2019 

kun er 2 damerækker med lige antal pr. række.  
Kalle har lavet en startliste hvor samtlige hold starter på første tee med 

start fra kl. 7:45 og sidste start tid er kl. 10:45 samt to eftermiddagstider 



kl. 14:07 og 14:15. disse starttider vil gælde fra 2019 i første omgang som 
et forsøg. 

Hurtigere golf. 
Der har været en del klager over at vi er for lang tid om en runde, 

det er både seniorklub, greenfee gæster og klubmedlemmer der er bekymret 
over tiden, som ofte ligger en del over de 4,5 time som normalt er beregnet 
pr. runde. 

Vi har forsøgt med folderen HURTIGERE GOLF som vi opfordre alle til at 
læse, folderen kan downloades fra vores hjemmeside. 
Der er en holdkaptajn der har til formål at lede sit hold hurtigt igennem. 

I 2019 kommer DGU med nye regler der bl.a. har til formål at fremme 
spillehastigheden. 

Fra 2019 vil Seniorklubben kikke på tiltag der fremmer spil med en 
provisorisk eller endnu bedre en ny bold hvis du ser den første forsvinder 
ind i skoven.  

Start fra første tee vil forhåbentligt også fremme spillehastigheden.  

• Årets golfer. 
Kandidaten er vedtaget 

• Etablering af forening m.v. 
Der er lavet et udkast på vedtægter hvis det bliver nødvendigt i forbindelse 
med kasser skiftet, Nye bankregler, 
Grethe taler med banken snarest muligt desangående.   

• Medlemsmøde 5. oktober. 
Kalle udarbejder dagsorden  

• Dato for næste møde. 
Konstituerende møde aftales til den 09. oktober 

• Eventuelt. 
Jørgen oplyser at datoen for SeniorOpen 2019 er er den 14. juni. 

Jyllandsturen var igen i år en succes og vi opfordrer arrangørerne til endnu 

en tur i 2019.   

Der arbejdes med muligheder for Sverigesturen. 
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