Referat fra bestyrelsemøde 08 FEB 2016.
1.

Bemærkninger til/godkendelse af referatet fra 13 JAN 16.
Referatetet godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse af opgavefordelingen i bestyrelsen.
Opgavefordelingen blandt bestyrelsesmedlemmerne godkendt. Det væsentligste er dog, at
alle hjælper til.

3.

Godkendelse af spilleplanen for 2016.
De sidste brikker faldt på plads. Spilleplanen lægges på på vores hjemmeside. Bliver senere
ophængt på vores opslagstavle i klubhuset.

4.

Inddeling i rækker - A, B og C.
For at få tre nogenlunde lige store rækker, forslog Jan følgende inddeling:
A -rækken:
B-rækken:
C-rækken:

0 - 18,6
18,7 - 27,6
27,8 - 54,0

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre på inddelingen efter behov for at bevare lige
store rækker.
5.

Nyt om ad-hoc opgaver?
Finn Aagaard arbejder på en 2-dages tur. Eventuelt også en tur til Tyrol.
Preben Pedersen arbejder på en 1-dages tur til Glücksburg.
Begge har fået lidt hjælp, men der er plads til flere, der gerne vil give en hånd med i de to adhoc grupper. Når den enkelte opgave er løst, nedlægger gruppen sig selv, så man binder sig
udelukkende for den konkrete opgave. Interesserede skal henvende sig til Leif.

6.

DEMO-dag for el-vogne. Noget nyt?
Leif har ikke hørt nyt. Bestyrelsen afventer nu et udspil fra træneren/shoppen.

7.

Tilbud på indkøb af logo bolde.
Jan har "så godt som bestilt" 24 dusin logo bolde til en pris på 135,- kr. ex. moms pr. dusin.
Han har bedt om et lidt tydeligere logo på boldene.

8.

Adgang til inddatering af scorekort i Golfbox. Hvem sørger for adgang for Grethe og
Preben?
Grethe har adgang. Preben kontakter selv Jonna Andersen.

9.

Opdatering af vores hjemmeside. Under "Spilformer i Seniorklubben" slettes reglerne for
"Spil med joker" og "Best-ball".

Spilleplan opdateres.
Oversigt over bestyrelsesmedlemmer er blevet opdateret.
Preben beder René Aagaard Andersen foretage de nævnte ændringer.
10.

Kommende møde(-r) i bestyrelsen.
Næste møde bliver 21 MAR 2016 kl. 1000 i klubhuset.

11.

Eventuelt.
Spørgsmålet om præmier til spillere, der udelukkende ønsker at spille 9 huller om mandagen,
blev drøftet. Bestyrelsen vil fastlægge regler, når der foreligger erfaringer om, hvor mange,
der spiller 9 huller.

Referent:

Preben Skellgaard

