
  

 BESTYRELSESMØDET MANDAG - 20 JANUAR 2014 

Tilstede: GH, TS, KN, LJ, KEH, MPL, BLR, EJ                     1). 

 

 

  Referat. 
                                                            

 

 

1. Godkendelse af sidste referat: 

a. Evt. kommentarer/ 
Referatet godkendt uden kommentarer. 

2. Økonomi: 

 a. Orientering om klubbens økonomi pr. 20 januar - 2014. 

TS orienterede om den aktuelle økonomi. Der er indkøbt vin, som skulle dække behovet til præmier for 
resten af sæsonen. Der skal senere indkøbes flere "ølkort", men lige nu er der nok. 

TS. orienterede om klubbens  øjeblikkelige økonomiske situation - svarer til hvad der er normalt på denne 
årstid. Alle kontingentindbetalingerne er foretaget af klubbens 84 medlemmer. 

3. Præmie indkøb: 

a. Fastsættelse af beløbene til årets præmier. 
b. Klubbens indkøb af 1. præmie - vin - hvem? 
c. Klubbens indkøb af 2. præmie - bolde - hvem? 
d. Klubbens indkøb af 3. præmie - øl bon? "eller en ny præmie" - hvem? 
 Punkterne a, b, c og d refereres under et: I øjeblikket er klubbens aktuelle vinlager på 180 flasker, lager af 
bolde er på 314 stk. (dette svarer til ca.104 præmier). Med hensyn til øl-bonerne, fortsætter aftalen med 
restaurantens nye ejere - prisniveauet bliver som hidtil. Der skal ikke foretages indkøb før efter 
sommerferien.    
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4. Jubilæums matchen onsdag d. 7 maj - 2014:  

a. Sidste nyt fra klubbens jubilæums festudvalg. 
Knud og Lars arbejder på en hole - in - one præmie, og organiseringen af selve turneringen (problematikken 
omkring 9 hulsspillere og 18 hulsspillere9. Banen er reserveret, så der er mulighed for gun - start. 
Restauranten er booket.   

b. Kan et helt færdigt program foreligge senest ultimo marts? 
Det færdige program foreligger i begyndelsen af marts, men formanden kan godt orientere om intentionerne 
af jubilæumsmatchen. 

c. Skal vi opkræve matchfee, og hvis, hvor meget? 
d. Hvor meget må frokosten/buffeten eller andet koste? - (menu forslag). 
c og d refereres under et: Der skal beregnes en samlet pris for deltagelse. Foreningens eventuelle tilskud 
aftales senere. Foreløbigt fastsættes egenbetalingen til max. 200,00 kr. Ernst aftaler menuen og prisen med 
restauranten. 

 5. Nyt tiltag i 2014 "Dagens matchleder": 

a. Dato for " Dagens matchleder" - (der bliver 6 i alt - 1 pr. matchleder). 
Som nyt forsøg afprøves dagens matchleder. Datoerne fremgår af turneringslisten. 

 b. Forslag til helt andre spillemuligheder - Texas schramble, eller andet? 
Tanken er, at der skal prøves alternative turneringsformer, hvor matchlederen fastlægger turneringsformen, 
og på spilledagen instruerer spillerne. 

6. Erstatning for tabet af september udflugten: 

a. Flere medlemmer har efterlyst en ekstra herreudflugt - altså 2 gange om året. 
b. En tur til en greenfee club no. 1 - og en´tur til en helt anden klub? 
a og b refereres under et. der var en positiv indstilling til forslaget. Ernst arbejder videre. 

7. Eventuelt: 

Hvor mange af Old Boys listerne skal der laves i 2014. Forslag ønskes: 
Der skal bruges lister til EDS, slagspil, ny resultatliste, samt almindelig startliste til 9 hulsspillerne. 

Fastsættelse af næste møde dato: 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 9 april 2014. 

Thorkild                                                                                                                                   
                                                                                                   

                                                                                                               

 


