Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 3 oktober 2018 kl 18.00
Deltagere: Peter Feddersen, Flemming Lassen, Kim Møller og Jens Jørgen Schmidt.
Afbud fra Jørgen Madsen.

Dagsorden

ad 1
ad 2

1. Godkendelse af dagsorden – tilføjelse af eventuelle yderligere punkter.
2. Godkendelse af sidste referat
3. Evaluering af klubmesterskabet d. 8 september. Hvad var godt og hvad var skidt.
Ideer til næste år.
4. Rømø Open 2018 – skal noget ændres.
5. Vinterhalvåret hvorledes arrangerer vi det.
6. Skal vi forsøge at lave en wellness aften. F. eks 1 gang om måneden.
7. Overvejelser vedrørende kontingenter for 2019
8. Næste møde
9 Eventuelt
Dagsorden godkendt
Referatet fra d. 15 august godkendt

ad 3

Klubmesterskabet blev i år afholdt på 1 dag og med op til 27 huller. Afviklingen foregik
gnidningsfrit og vi har ikke modtaget kritik af fremgangsmåden, så vi forventer at det bliver formen
igen næste år. Der har været ønske om at de første 18 huller skal være handicapregulerende.
Næste år vil vi nok være vært med en håndsandwich efter de første 18 huller. Det tager for lang tid at
gå op i restauranten. Vores middag om aftenen faldt bestemt ikke i folks smag. Vi vil være mere
opmærksomme på bestillingen næste år og vi vil sørge for at det ikke bliver for gourmetagtig, men i
mere traditionel stil. Vi får tavlerne opdateret med de nye navne.

ad 4

Rømø Open 2018 har haft rigtig pæn tilslutning og vi fortsætter næste år med 2 faste spilledage.
Ligeledes vil der også her være en god flaske rødvin til den sidste match i hver måned.
Vi vil få lavet et opslag ved touchscreenen der fortæller interesserede at der er de 2 faste
spilletidspunkter hvor de altid er velkomne til at deltage.

ad 5

I vinterhalvåret har vi også fastsat 2 ugentlige faste tider nemlig onsdag kl 12.00 og søndag kl 10.00.
Der bliver lavet en opsætning i Golfbox, så man kan melde sig til og se de øvrige tilmeldte. Der
bliver dog ikke lavet en turnering, men spillere opfordres til at lave deres egen lille match.Vi vil nok
hen ad vejen arrangere hulspil eller slagspilsdag. Og vi finder måske også på nogle andre. Om ikke
andet giver det også mere kendskab til de forskellige spilleformer.
Der afholdes ikke en afslutningsmatch for vinteren, men vi håber at kunne afvikle en tur til Sild.

ad 6

Vi er meget usikre på at vi kan samle nok. Men måske laver vi et julearrangement.

ad 7

Vi drøftede vores kontingentstruktur og status for medlemmer. Aftalt at Peter og Jens Jørgen tager et
møde med ejeren hvor vi vil redegøre for vore ideer.

ad 8

Næste møde bliver onsdag d. 28 november kl 18.00 efterfulgt af juleafslutning.

ad 9

Vi oplever en dalende interesse for at deltage i vores matcher. Vi måtte aflyse en i sommer og vi er
skeptisk overfor at vi kan samle interesserede nok til vores afslutningsmatch. Dette sammenholdt
med at vi har de 2 faste spilletider betyder at vi ikke gennemfører matchen d. 20 oktober.

Jens Jørgen Schmidt

