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Referat 
 

Sendt til. MPL, HC, LJH, JHN, VR, MV, og EJ. 
                                                Fraværende. MPL 
 
   
1. Skal vi sige ja til tilbuddet fra Ribe Old Boys om venskabsmatcher fremover? 

    Ja, vi foreslår at starte med et prøve år. Vi foreslår samme matchregler, som mod Fredericia.    
     
  1a. Skal der slettes en herretur hvis vi beslutter Ribe? 

       Ja greenfee club no. 1. 

 2a. Skal vi foreslå 1 gang i Kolding og 1 gang i Ribe om året? – Altså  

       skiftevis 1 gang om året?  

       Nej. 

 3a. Eller skal vi foreslå 2 gange -  forår i Ribe, og efterår i Kolding? Modsat T.S.  

       Ja. 

   4a. Skal jeg spørge hvad vores medlemmer mener?/ 

                            Nej, da vi vil have et prøve år. 

 5a. Skal det tages op til vores generalforsamling? 

                            Nej. 

 6a. Er det en bestyrelses beslutning? 

                           Ja. 
       
 
2. Stillingtagen til overgangen til permanent indtastning i golfbox.  
         
   1b. Forslag fra Hans - 9 huller taster scoren ind på den bærebare computer, dette vil 

       tage ca. 5 minutter, alt afhængig af hvor mange deltagere der møder op? Det vil 

       svare til det Christian Bruun  og co. gør i dag. 

 2b. Forslag fra Hans - 18 huller taster samtlige huller ind på den bærebare computer, 

       hvilket vil tage ca 15 minutter, alt afhængig af hvor mange deltager der møder 

       op? Dette gør at golfbox udregner efter (CBA).  

 3b. Skal både 9 og 18 huller ind under CBA? 

  

 

 



 

Ad 1b-3b: 

 

KGC har besluttet at købe en bærbar computer, som kan bruges af alle klubber i klubben samt til 

KGC´s egne matcher. 

Marianne fra sekretariatet kom og fortalte om måden, vi kan gøre det på ved matcherne. De opretter 

en kategori for hver klub i klubben. Matchlederne kan så kun få adgang til OB´s matcher, som 

ligger skjult i systemet. Spillerne skal fortsat tilmelde sig i golfbox, og matchlederne laver spilleliste 

efter matchen. 9- og 18-huller oprettes som to rækker i matchen. Det bliver sådan, at scorerne på 

alle huller skal indberettes for både 9- og 18-huller af hensyn til CBA-systemet. 

Hvis en matchleder ønsker det, kan indberetningen foretages hjemmefra. 

Midt i januar 2020 holder Marianne og Laura to introduktionsdage, én for 9-huls-matchlederne og 

én for 18-huls-matchlederne, så vi er klar til sæson 2020. 

 

3.Eventuelt. 

 

Her blev vi enige om bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Disse vil fremgå af indkaldelsen 

til generalforsamlingen. 

 

CBA. 

 

Princippet i CBA er at bufferzonen flyttes i forhold til de spillemæssige resultater i en 

given turnering. Systemet går ud fra, at en vis procentdel af spillere i hver kategori 

spiller op til eller bedre end buffer (neutral) zone.  Hvis dette resultat ikke opnås kan 

buffer zonen rykkes ned med indtil 3 point / 4 point. Hvis CBA-resultatet viser 4 

point ned foretages dog kun regulering af de spillere, hvis scorer bliver 37 point eller 

derover – ingen handicap bliver justeret op. Hvis der spilles rigtig godt på dagen 

rykkes bufferzonen op med 1 point. 

 

Referent: HC 

 

 

 


