Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 27 JUN 2016.
Dagsorden
Afbud:

Margit Meisner

1.

Bemærkninger til/godkendelse af referatet fra 9 MAJ 16.
Referatet godkendt uden bemærkninger.

2.

Evaluering af turen til Glücksborg.
Det blev en rigtig våd omgang. Banen er flot og spændende. Der måtte ikke laves gunstart,
selvom der var god plads på banen. Maden var OK, men ikke det ypperste.

3.

Kort orientering om jubilæumsgolf i Nordborg.
25 års jubilæet i Nordborg var et flot arrangement. Det største hold gæste r kom fra
Aabenraa Golfklub. Der var også gæster fra Sønderborg Golfklub og et par fra Toftlundlund
Golfklub. Vi vandt desværre ingen præmier.

4.

Venskabsmatch mod Toftlund i Løjt den 25 JUL 2016.
Leif vil forhøre sig hos Toftund spillerne, om der er interessere for grillprølser efter runden.
20,- kr. pr. pølse med kartoffelsalat.

5.

Venskabsmatch mod Tønder i Tønder den 8 AUG 2016.
Leif skal have indhentet en pris. Vil udsende invitation primo juli.

6.

Venskabsmatch mod Nordborg i Løjt den 29 AUG 2016.
Nordborg spillerne skal høres om interessen for at kunne købe mad efter runden (3 stk.
smørebrød). Invitationen skal ud i god tid, da mange er til "Made in Denmark" op til
matchen.

7.

Henvendelse fra Benniksgård Golfklub vedrørende venskabsmatch der og her.
Der er tilsyneladende opstået en misforståelse omkring venskabsmatcher. Benniksgård har
indkalkuleret venskabsmatcher der og her i deres spilleplan, men der forligger ingen aftale.
Bestyrelsen er enige om, at der ikke er plads til venskabsmatcherne i vores kalender for år
2016.

8.

Økonomi, medlemstal, indbetaling af kontingent mv. Jytte.
112 betalende medlemmer. Ib Nielsen, Genner, afgik ved døden den 26 juni. Blev mindet
med et minuts stilhed før dagens match.
Bankbeholdningen lyder på 25.093 kr. Kontant kassebeholdning 1.454 kr.

9.

Endelig evaluering af 9 hullers aktiviteten. Skal den fortsættes eller stoppe?
Der har været 9 hullers aktivitet alle mandage. 4 - 6 spillere hver gang. Aktiviteten bør derfor
fortsætte af hensyn til de medlemmer, der af helbredsmæssige årsager ikke magter 18
huller.
Jan har gemt alle scorekort. Der skal findes en månedens vinder. Jan ser på det.

10.

Ændring/justering af spilleplan for efteråret?
Ingen forslag til ændringer. Jan pointerer, at spilformen Hallington kan virke lidt urimelig nu,
hvor spillere rent faktisk kan møde op med et spillehandicap på 76. Spilformen skal overvejes
fremadrettet.

11.

Kommende møde(-r) i bestyrelsen.
Bestyrelsen skal mødes i september. Leif vil melde en dato ud senere.

12.

Eventuelt.
Vores venskabsmatcher bør fremadrettet oprettes i GB, så man kan melde til og betale ad
den vej.

Referent:

Preben Skellgaard

