Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 29 januar 2018 kl 17.30.
Deltagere: Jens Jørgen Schmidt, Flemming Lassen, Christian Riggelsen, Kim Møller og Aage Birk.
Fraværende med afbud Jørgen Madsen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden-tilføjelse af eventuelle yderligere punkter
2. Godkendelse af sidste referat fra d. 2 oktober
3. Evaluering af matchkalender i 2017 - ny for 2018 (oplæg fra Christian og Kim)
4. OOM 2018 forløb herunder spilletider.
5. Banens dag (sidste år lørdag 18 marts 9.00-13.00)
6. Generalforsamling d. 2 april.
På valg er
Christian Riggelsen
Flemming Lassen
Jens Jørgen Schmidt
Som suppleanter Jan Rasmussen og Inge Clausen
Og som revisor Palle Bach
7. Åge ønsker sig afløst fra kassererjobbet – forslag hertil
8. Eccotour 23-27 april. Fredag er bededag
9. Nyheder om bane og center
10. Eventuelt
1. Dagsorden godkendt
2. Referat godkendt
3. Matcher i 2017 blev drøftet og der foreslås følgende i 2018
Åbningsmatch d. 2 april efter generalforsamling
Enjoy match lørdag d. 12 maj
Sommermatch søndag d. 29 juli
Klubmesterskab lørdag d. 8 september
Afslutningsmatch lørdag d. 20 oktober
Endelig matchform afgøres på næste møde
4. Vi forsøger med OOM kun om søndagen kun om søndagen. Afsluttes med en lille præmie.
Derudover vil der være en fast spilletid om onsdagen kl 13.00.
Vi er jo ikke for mange så vi håber man vil deltage i de 2 tider så vidt muligt.
5. Banens dag blev fastsat til lørdag d. 7 april og som sidst fra 9.00-13.00. Vi afslutter med lidt at
spise.
6. På generalforsamlingen modtager Flemming og Jens Jørgen genvalg.
Christian og Inge modtager ikke genvalg.
Er der nogen der kunne tænke sig at være med hører vi gerne nærmere.
7. Eventuelle emner som hans afløser blev drøftet.

8. Eccotour begynder for os med opstartsmøde med Eccotour ledelsen d. 6 februar. Vi forventer at
den vil foregå på stort set samme måde som sidste år. Det vil igen i år være Palle, Flemming og
Jens Jørgen der vil stå for planlægning med mere.
9. Vores greenkeeper Christen Schmidt er stoppet efter godt 5 år. Vores nye mand hedder Søren
Ørskov og er tiltrådt d. 15 januar. Belært af den megen nedbør vil der i løbet af de næste måneder
blive foretaget en oprensning af grøfter og søbredder. Herefter vil der blive spulet dræn. Og
ellers ser vi frem til hvorledes Sørens tanker er med banen.
Der er kommet ny restauratør i restauranten og han er begyndt i januar.
10. Blev afholdt under nytårsfrokosten (en udsat julefrokost)

Referent
Jens Jørgen Schmidt

