
Bestyrelsesmøde 20. september 2021 

Deltagere: KK, FH, EH, BH, KM, AGF, fraværende Alex.  

KK: Vi har haft rating inspektører på besøg. Det viste sig at både Hul 1 og 

Hul    3 er kortere end vi troede. Dvs. at hul 1 faktisk kun kan være et par 4 

hul. Den skal der lige tænkes over. Hul 3 vil stadig være et par 3 hul.  

Orientering og planlægning af Frivilligmatch.  

EH: Medlemssituationen pr. 30.aug. 43 indmeldte / 25 udmeldte giver en 

total på 283. 4 mere på weekend golfskole, så vi forhåbentlig når på 287.     

(Desværre 13 for lidt. Klaus skulle nemlig klippes og barberes hvis vi nåede 

300       )                                                                                               

Fritspilsordningen har vi haft 900 besøg og klubben har 80 tilmeldte hvilket 

svarer til 36% ift. medlemstal. Rigtig flot. Det giver penge i kassen.  

Lang snak om kontingenter. Til fremlæggelse på Generalforsamlingen den 

21. november. Vi har måske lidt for mange grupper ift. klubberne omkring os.     

Vores greenkeeper skal have en mand ansat næste år. Mads skal jo også 

have ferie, og et par fridage.   

Udvalg:                                                                                                   

AGF: Der mangler stadig maling. Jeg var så dum at tro vi kun lige manglede 

hegnet ved Greenkeeper pladsen, det var ikke mere end jeg selv kunne klare, 

Men der er altså en kæmpe bagside på maskinhuset. Så jeg finder en dag i 

uge 39.                                                                                                    

KM: Endnu en Golfskole weekend. Regner med opstart igen i marts, men i 

ændret udgave. Golflektioner på 2 1/2 time x 4.                                         

FH: Fået tilbud på nye Tee steds skilte.     OK benzin tilbyder klubben 200 kr. 

pr. ny tilmeldt benzinkort.                                                                       

BH: Kontor bemandet til og med uge 42. Derefter ad hoc.  OG så efterlyses 

der poletter. Mon nogen har en bunke liggende i baggen? Så var det måske 

en løsning at få en chip i stedet.  

Næste møde 11. oktober kl. 16 

Anne Grete Frisk 

 


