
 

Referat af bestyrelsemøde afholdt den 22. september kl. 19.00 

Mødedeltagere: 

Hans Henrik Søllested – Mikael Korsgaard – Daniel Svendsen – Agi Szocska – Tina Gammelgaard – Kasper 
Sø – Ove Nellemann Laursen 

 

Dagsorden: 

 

- Konstituering: 

 

Formand:   Hans Henrik Søllested 

Næstformand:  Ove Nellemann Laursen 

Kasserer:  Mikael Korsgaard 

Konstitueret på mødet efter generalforsamlingen. 

 

Hon. Sekretær: 

Går på skift i bestyrelsen indtil næste generalforsamling. 

Referent indkalder til næste møde, bestiller lokaler, fortæring m.v. 

 

Obligatoriske/primære udvalg: 

Elite:  Kasper Sø 

Junior:  Daniel Svendsen 

PR og medie:  Agi Szocska 

Regel- & handicap Tina Gammelgaard 

Bane:  Ove Nellemann Laursen 

Begynder/kanin Ove Nellemann Laursen 

Turnering:  Hans Henrik Søllested 



 

 

- Drøftelse af Short Game bane/svar til Rikke 

Der har d.d. været møde i baneudvalget hvor skitse er drøftet og området besigtiget. 

Skitse udleveret og herefter drøftet. 

Ændring af Nord 1 er påbegyndt og vil være færdig i år 2022. Ændringen vil blive foretaget som skitseret 
med nyt teested, og ændring omkring green med mounds og fordybning. Eksisterende bunker fjernes. 

Nuværende skitse/oplæg er uden Short Game bane. Der vil efter ændringen af Nord 1 blive lavet ny 
skitse, herunder hjælp fra banearkitekt, med planlagt etablering i 2023. Nuværende skitse/oplæg anses 
derfor som muligheder. 

Bevilget beløb fra Sydbank fonden kan skydes til 2023 såfremt der medtages Short Game i kommende 
ændring. 

Eventuelt bidrag fra klubbens egenkapital til Short Game/indspils bane/område vil derfor først være 
aktuel i 2023. 

Hans Henrik Søllested laver oplæg om svar til Rikke. 

 

- Eventuelt 

Tågehorn: 

På Generalforsamlingen fremkom ønske om bedre signaler ved lyn og torden. 

Har d.d. været drøftet på møde i baneudvalget, men er også en bestyrelsesopgave. 

Der skal ses på muligheder og løsninger på f.eks. læskure med lyd – blink – lys eller andet. 

Der er ikke etableret strøm til læskurene. 

Punktet medtages på næste møde som er fastsat til den 29. november 

 

Kommende møder: 

Fredag den 5. november hos Agi i Bogense kl. 17.00 - Rent hyggemøde uden dagsorden 

Mandag den 29. november kl. 17.00 i klubben – input til dagsorden sendes til Ove senest 22. november 

 

 

For referat 23.09.21 

Ove Nellemann Laursen 



 

 

 

 


