Referat af bestyrelsesmøde d. 24 oktober 2016 kl. 17.00.
Deltagere: Jens Jørgen Schmidt, Flemming Lassen, Christian Riggelsen, Allan Frankert, Palle Bach
og Aage Birk

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden – tilføjelse af eventuelle yderligere punkter.
2. Godkendelse af sidste referat fra d. 31 august 2016.
3. Erfaringer fra klubmesterskabet d. 3 og 4 september
4. Afslutningsmatchen d. 29 oktober – er alt som det skal være?
4A Vinter OOM
5. Banens stand og udførte arbejder siden sidst
6. Arbejdsdag fra 13.00-17.00 hvem vil hjælpe?
7. Golftur til Sild. Lørdag d. 12 eller 19 november
8. Næste møde
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden + tilføjelse pkt. 4 a. Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat den 31 august 2016. Referat godkendt.
3. Erfaringer fra klubmesterskabet den 3 og 4 september.
Vi blev enige om at fortsætte klubmesterskabet over to dage.
Fremover spilles der i fire rækker dame + herre og damesenior + herresenior grænsen skiller ved 60
år.
Tilmelding skal foregå i den række man ønsker at spille, nærmere herom i matchopsætningen.
Der indkøbes to tavler til dame senior og herre senior samt to pokaler. Vi rekonstruerer de tidligere
vindere. (Christian Riggelsen)
Vi finder en matchleder til klubmesterskaberne.
4. Deadline til afslutningsmatchen 29 oktober forlænges til fredag kl. 1200

4a. Vinter OOM starter den 2.11.16. Der kan kun spilles onsdag og søndag kl. 1000, af hensyn
til sammenhold i klubben. Slut d. 26.3.2017
Afslutningsmatch den 1.4.2017. Herom nærmere.
5. Banens stand og udført arbejde siden sidst. Flemming og Jens Jørgen har deltaget i forskellige
aktiviteter. Rapport over broerne er udarbejdet af Jens Jørgen.
6. Arbejdsdag på banen. Jens Jørgen udarbejder liste over medlemmer som kan deltage i arbejdet på
banen.
7. Golftur til Sült. Den 26 november 2016. Palle kontakter færgeriet for priser på bus m.v. Bane bliver
Budersand.
8. Næste bestyrelsesmøde den 16 december 2016. kl. 1600. Palle reserverer.
9. Eventuelt. Vi er p.t. 123 medlemmer. Eccotouren foregår i år henholdsvis i Toftlund og på Rømø.
Hos os er det 1 maj Pro Am. 3 maj start. 5 maj finale.
Venlig hilsen
Palle

