Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 19 SEP 2016.

Afbud:

Ingen.

1.

Bemærkninger til/godkendelse af referatet fra 27 JUN 16.
Referatet godkendt uden bemærkninger.

2.

Evaluering af venskabsmatch mod
•

•

•

•

3.

Toftlund i Løjt 25 JUL 16
o Der deltog 17 spillere fra Toftlund og 44 fra Aagk. Fremadrettet skal der nok
ikke placeres matcher i juli måned.
Tønder i Tønder 08 AUG 16.
o I år var der fint vejr - tørvejr. Klubben har omlagt 2 eksisterende huller.
Banen er nu rated som par 72 bane. Der deltog 36 fra Aagk og ca. 60 fra
Tønder. Rigtig god forplejning (Partyservice).
Nordborg i Løjt 29 AUG 16.
o 33 spillere fra Nordborg. 58 fra Aagk. Rigtig god afvikling af matchen. De
bestilte sandwiches var måske en anelse "fantasiløse".
Ribe i Ribe 08 SEP 16.
o 36 spillere fra Aagk. Ca. 60 fra Ribe. Rigtig god afvikling af matchen og rigtig
god forplejning.

Aktiviteter resten af året. Ændringer/justeringer.
Ingen forslag om ændringer/justeringer. Spilleplanen følges.

4.

Opfølgning på "Tættest på flag".
"Tættest på flag" kan ændres til præmie for Birdie på par 3 hullerne. Evt. Birdie på alle huller.
Så skal der ikke tænkes på, at flagene skal med ud og med ind. Emnet/forslaget drøftes
endelig på plads i forbindelse med vedtagelse af spilleplanen for 2017.

5.

Opfølgning på spilformer. Jan har bl.a. tidligere påpeget urimeligheder ved Hallington, da
spillere nu kan møde op med HCP 72.
Spilleformen Hallington tages af programmet for 2017. Der har været ønsker om at spille
Four Ball/Best Ball. Det kræver dog, at flightene sammensættes, så handicaps er så
nogenlunde ens i alle flights. Det er der dårlig tid til om morgenen. Ville nok kræve tilmelding
via Golfbox.
Begynderne spiller Best Ball efter tillempede regler. Kan måske bruges i Seniorklubben. PS
sender en beskrivelse til medlemmerne af bestyrelsen.

6.

Præmier til de, der spiller 9 huller. Status.
Der har efter sommerferien ikke været afviklet 9 hullers aktivitet. Muligheden skal dog
fortsat bestå for de medlemmer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan gå 18 huller.
Jan har en liste over samtlige spilledage. Der har kun været en enkelt gang, hvor der var de 6
spillere, der skulle til for at udløse en præmie. Vinderen vil få sin præmie i forbindelse med
generalforsamlingen.

7.

Økonomi, medlemstal, indbetaling af kontingent mv. Jytte.
Bankbeholdningen lyder på 23.425,- kr. Kassebeholdningen er på 851,- kr.
Sund økonomi. Ikke et umiddelbart behov for stigning i kontingent og/eller matchfee.
Der er. p.t. 119 medlemmer. 113 helårs medlemmer. 6 er blevet medlemmer fra efteråret.

8.

Planlægning af generalforsamlingen mandag 07 NOV 16 kl. 1130.
•

•

•

•

•
•

Indkaldelse, opslag i klubhus, hjemmeside mv. Hvem gør hvad?
o PS laver oplæg til indkaldelse og dagsorden. Sendes til godkendelse hos
formanden, så opslag/udsendelse kan ske primo OKT.
Sekretæren (Preben) stopper i Seniorklubben/holder en længere pause efter denne
sæson. Afløser skal findes til næste sæson.
o Forskellige muligheder blev drøftet. Dog er det den kommende bestyrelse,
der skal konstituere sig.
o På den kommende generalforsamling skal der findes/vælges et nyt
bestyrelsesmedlem.
o Lykkes det ikke at finde/vælge et nyt bestyrelsesmedlem, er Grethe villig til
at indtræde bestyrelsen, så der skal findes/vælges en ny suppleant.
o Lykkes det heller ikke at finde/vælge en ny suppleant, kan bestyrelsen ifølge
vedtægterne fortsætte med 6 medlemmer.
På valg er efter tur (modtager/modtager ikke genvalg):
o Leif
Modtager genvalg
o Margit
Modtager genvalg
o Svend Erik (suppleant)
Modtager genvalg
o Grethe (suppleant)
Modtager genvalg
o Revisor (Ole Marcussen) og revisor suppleant (Ejler Schütt). Begge skal høres
med hensyn til evt. genvalg.
Betyrelsens forslag til generalforsamlingen.
o Bestyrelsen forslår uændret kontingent på 150,- kr. for hele sæsonen.
o Ingen yderligere forslag fra bestyrelsen.
Fastsættelse af dato for behandling af evt. indkomne forslag.
o Mandag den 24 OKT efter spil.
Forslag til valg af dirigent.
o Bestyrelsen vil forslå Finn Aagaard som dirigent.

9.

Kommende møde(-r) i bestyrelsen.
Mandag den 24 OKT efter spil afholdes et bestyrelsesmøde, hvor evt. indkomne forslag
behandles, og detaljer omkring afvikling af generalforsamling bringes endelig på plads.

10.

Eventuelt.
Leif refererede kort til korrespondence med Benniksgård omkring venskabsmatcher. Der er
dog ikke rigtig plads til flere venskabsmatcher i spilleplanen. Der spores måske også en
vigende interesse for deltagelse i venskabsmatcher.
Der skal atter strammes op omkring scorekort.
§
§
§

Scorekortene skal være udfyldt/underskrevet korrekt.
Der må ikke benyttes scorekort, som har været benyttet i tidligere runder.
Scorekortene skal være læsbare.

Det skal understreges overfor medlemmerne, at markøren alene er ansvarlig for antal slag
på scorekortet. Spilleren er selv ansvarlig for udregningen af points.
Grethe påpeger, at hun konstaterer forholdsvis mange fejl i forbindelse med indtastning af
scorekort.
Fremover bør der være tre medlemmer af betyrelsen til at kontrollere de scorekort, der
ligger til præmie (de fem højeste scorer i hver række). En til at kontrollere hver række.

