Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 15 april 2016 kl 15.00
Deltagere: Flemming Lassen, Christian Riggelsen, Allan Frankert, Aage Birk og undertegnede.
Afbud fra Palle Bach.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden – tilføjelse af eventuelle yderligere punkter.
2. Godkendelse af sidste referat fra d. 11 marts 2016.
3. Generalforsamlingen – kommentarer hertil
4. Golfens dag d. 17 april
5. Arbejdsdagen onsdag fra 13.00-17.00 – kommende opgaver
6. Sommerens matcher
7. Manglende cykelstativ
8. Næste møde
9. Eventuelt
Ad 1

Dagsorden godkendt

Ad 2

Referatet godkendt

Ad 3

Generalforsamlingen forløb efter planen og referatet heraf godkendt.
Kommentarer til afholdelse af klubmesterskab er taget til efterretning.

Ad 4

Vi er tilstede fra 10 – 14. Christian sørger for kaffe og småkager. Øl og vand har vi. Christian og
Allan er tilstede fra 10 – 12. I hvert fald undertegnede er der fra 12 – 14 – der er par stykker der har
udtalt at de også kommer. Nøgler til buggys hentes i receptionen. Potentielle medlemmer noteres.
Der er fri adgang til 9 hulleres banen.

Ad 5

Ad 6

Vi hjælper nu med stier og dræn. Der lægges rullegræs ved overgang fra hul 4 til 5. Senere har de
måske brug for en hånd for opfyldning af alle drænsrender på de 18 huller og driving range. Når
renderne er opfyldte bør vi meddele på Golfbox at alle opfyldte render giver lempelse. Vi kan ikke
spraye os ud af det. Vi vil gerne have flere hjælpere – så har du mulighed for det er du hjertelig
velkommen.
Generelt om spærring i Golfbox. Vi skal så vidt muligt altid give lidt starttid til greenfee gæster når
vi laver en blokering. Kan propositionerne i Golfbox vise om det er almindelig start eller gunstart –
afklares til næste gang. Da der er etableret en match af ejere på resortet og Rømø golfklub d 7 maj
og Skærbæk match d. 14 maj besluttes at flytte matchen d. 16 maj til d. 31 juli. Der savnes en
beskrivelse af OOM på vores hjemmeside. Ændringer i matcher gennemført. 2 køller/jern samt putter
spilles over 18 huller. Klubmesterskabet afholdes som opsat.

Ad 7

Det aftaltes at købe 2 cykelstativer så vi kan parkere standsmæssigt.

Ad 8

Næste møde fredag d. 10 juni kl. 15.00

Ad 9

Nyhedstekst på vores hjemmeside er vanskelig at læse. Løsningen kunne være en hvid blok lagt oven
i billedet eller en menu i toppen der kunne hedde Sidste nyt eller lignende. Et tryk på dette
menupunkt kunne så få de nyeste relevante ting frem. På hjemmesiden bedes også noteret hvem der
er ansvarlig for OOM.
Referent
Jens Jørgen Schmidt

