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Info fra bestyrelsesmøde 5.4.2016
Bestyrelsen har konstitueret sig med Henrik Roed Hansen som formand. Glen Polano som næstformand, Lis Schütt
som kasserer og Ole R. Johansen som sekretær.
Desuden fordeling/gennemgang af ansvarsområder og medlemmer af stående udvalg. Formænd og medlemmer
fremgår af vor hjemmeside.
Henrik og Arne har deltaget i DGU tema- og repræsentantskabsmøde og kan berette, at der var genvalg på alle poster.
Blandt de emner der blev taget op var fokus på socialt samvær, hvervning af medlemmer, fremhævelse af
”Golfspilleren i centrum” som et godt værktøj m.m.
Der har været forespurgt om man kan, for at opnå B-aktierabat, tilkøbe en aktie af gangen. Ja, men det giver ikke
rabat, før der ejes 5 aktier.
Sorte teesteder. Der bliver etableret sorte tee-steder på alle 18 huller. Der nedlægges sortmalede sten der bliver
placeret og udmålt således at DGU efterfølgende kan rate den sorte bane.
Der er desværre konstateret uheldig færden af CELF elever på hul 18. Vi retter henvendelse til CELF og forklarer
problemet og pointerer risikoen.
Hul 1 og hul 14 er sponsormæssigt stadig ledigt, dog - hul 1 er efterfølgende blevet solgt.
Baneguide er lige på trapperne med nye og bedre beskrivelser. I forbindelse med ny nøglefordeling kommer der også
nye skilte på hullernes galger.
Maling udvendigt af klubhuset og bagladens facader skal foretages. Vi hører gerne fra medlemmer, der vil lægge
arbejdskraft heri.
Betingelserne/proportionerne for klubmesterskaber er ændret. LF-mesterskaberne i år kører på samme måde som
sidste år, men næste år sker ændringer bl.a. at kønnene aldersmæssigt ligestilles.
Begynderudvalget forbereder sig til Golfens Dag d. 17. april 2016, hvor der stadig kan bruges hjælp fra frivillige.
Økonomien ser tilfredsstillende ud, men igen, det er tidligt på sæsonen.
Indbydelse udsendes til regel-, handicap- og golfregelmøde d. 28.4.2016 kl. 19.00 hvor alle klubbens medlemmer
inviteres.
Næste møde afholdes 12. maj 2016
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