Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 16 januar 2016 kl 10.00

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden – tilføjelse af eventuelle yderligere punkter.
2. Godkendelse af sidste referat fra d. 20 november 2015.
3. Golfens dag. Skal vi prøve igen?
4. Opdatering på arbejdet med ny brugsretsaftale
5. Banens dag d. 12 marts og øvrigt arbejde på banen.
6. Skal vi forsøge med et socialt arrangement?
7. Opretning af matcher i Gofbox
8. Næste møde
9. Eventuelt
Ad 1
Ad 2

Dagsorden godkendt.
Referat godkendt. Orden og etiketteregler er lagt ind på vores hjemmeside.

Ad 3

Vi deltager i golfens dag d.17 april og Jens Jørgen tilmelder. Udover golf vil vi tilbyde en buggy tur
på banen – besøg på greenkeepergård – rundtur i center og en pølse/sandwich eller lignende. Endelig
arrangement aftales senere.

Ad 4

Der har været afholdt 2 møder hvor Lars og Christen deltog fra resortet og Palle og undertegnede fra
klubben. Aftalen er næsten færdig.
Udover regulering af kontingenter er der aftalt, at bestyrelsen 4 gange om året (tilstræber den første
uge i hvert kvartal) indkalder til et møde sammen med ledelsen. Rent praktisk forventer vi at stille
med 2 personer og de må så tage stilling hvem de sender til mødet.
De vil gerne have lidt hjælp på banen og det er aftalt at vi gerne må lave nogle af de ting der
mangler.
Vi har nøglen til greenkeepergården og må tage de ting vi skal bruge. Mangler vi materialer aftales
det med Christen.

Ad 5

Til banens dag er der følgende forslag fra Christen:
Bunkers ordnes. Christen sørger for dozer og bunkerrive.
Sprinkler og 100/150/200 markeringer friskæres.
Buske omkring søer saves ned og flises.
Hazardpæle eftergås.
Christen sørger for øl/vand og kaffe og vi slutter med suppe.

Ad 6

Vi prøver på at gøre golfens dag til også at være en social sammenkomst.
Ellers vil vi forsøge på at lave et eller andet i november.

Ad 7

Matcher er oprettet i Golfbox incl OOM. I OMM skal der afleveres minimum 8 scorekort for at man
kan være med. Drøftet forespørgsel om årsagen til at klubmesterskabet ikke er hcp regulerende.
Næste møde blev fastsat til d. 11 marts kl 15.00
Intet noteret.

Ad 8
Ad 9

Referent
Jens Jørgen Schmidt

