
Bestyrelsesmøde 24. oktober 2020 

Ingen fraværende….  + Mads delvist.  

Mads Werner deltog i første del af mødet 

Kom med et forslag til elektronisk dørlås. Dette vil lette på åbne lukke holdet. Men prisen 

er ca. 10.000, Det er absolut med i bestyrelsens overvejelse.  

Er der specifikke opgaver der skal løses, så kan disse lægges op på Golf Box, hvor man så 

kan melde sig til den opgave man har lyst til at løse.  

PR til næste år, skulle gerne rettes mod sommerhusgæster. Der er mange af dem, og der 

kommer flere.  Par 3 banen er i fin stand, men vil blive klippet anderledes for andre 

udfordringer.  

1. Referat godkendt. 

2. Generalforsamlingen den 29. nov. blev drøftet.  Er nu udsat til den 06. dec.  

Regionalmøde i GNG på Mors den 15. nov. Klavs og Finn deltager.  

2 medlemmer er interesseret i deltagelse i Junior Kurser. Glædeligt. Så skal vi bare ha fat i 

de unge mennesker.  

3. Pr. 30.sep har vi haft 867 gæster under fritspilsordningen. Det er 200 mere end hele 

sidste år. Vi er nu 265 medlemmer hvilket er en tilbagegang på ca. 20. 

Gennemgang af regnskabet inden generalforsamling. 

Udslagshus bygningen går stille og roligt fremad.  

4.   Turneringudvalg: Klubben er tilmeldt kvalifikationsrækken. 

Vær nu søde at lægge riverne NED i bunkeren. Det tager vores greenkeeper oceaner af tid 

at skulle stoppe klipningen for at stå ud og fjerne dem der er blevet smidt i græsset 

udenfor bunkeren.   

Begynderudvalg: Der har i år været 24 elever. Inkl. et weekendkursus.   Har et stort ønske 

om at der på første og sidste kursusdag møder er par stykker fra hver klub i klubben.  

Dette vil være en god måde at få sluset de nye spillere ind i klubben.  

Husudvalg:  Som det ser ud nu, fjernes den delvis udgåede bøgehæk ved øvre P plads og 

erstattes med rør og kæder. Vi ville have udskiftet med nye bøge, men set i lyset af at der 

vil gå flere år før de lukker sammen forneden og lukker ukrudt ude, så går vi med den 

anden løsning. Vi er kun få i gruppen, og det er kropumuligt at holde det, så det ser pænt 

ud. Ligeledes, den anden nye hæk ved terrassen. 8 tallerne bliver, men gruset føres helt 

ind til disse. Resterende huller bliver fyldt med lavt stedsegrønt. Brinken mod p pladsen 

skulle gerne blive vild. I stil med naboens.  

5.  Jørgen Hasager ønsker at træde ud af bestyrelsen.  

6.  Ingen kommentarer 

7.  Der er indkøbt 2 nye ildslukkere. Disse er placeret ved fordøren og ved bagrummet. 

Anne Grete Frisk 


