
 
 

Bestyrelsesmøde onsdag 09.03.22 kl. 19.00 

Afbud fra Tina og Mikael 

Dagsorden: 

- Morten fra centeret deltog i første del af mødet og informerede om diverse tiltag fra 
centeret og fortalte om forberedelserne til sæsonstart. 
 

- Formanden  
o Årsmagasinet 

 Annoncesalget er gået rigtig godt, hvilket giver en fin økonomi for det 
kommende årsmagasin. 

 Der skal læses en sidste korrektur og ændringer sendes til Birger hurtigst 
muligt. 

o Generalforsamling 
 Forventet afholdelse i uge 17.  
 Forudgående møder vedr. regnskab for 2021 og budget for 2022 afholdes 

hhv. 16/3 eller 30/3.  
 

- Økonomi  
o Mikael har meldt afbud til mødet. Der afholdes separat møde omkring regnskab d. 

16/3. 
 

- Eliten 
o Eliten er ved at forberede sig til årets træningslejr fra d. 30/3-2/4. Turen går til 

Himmerland.  
o Holdkaptajn for 1. holdet, Kristian Vindeløv, stopper og vi skal se os om efter en ny 

holdkaptajn. Flere af klubbens pro’er er igang med sæsonen, dog uden at det har 
kastet gode resultater af sig endnu. 

o Udskiftning i udvalget. Rene er stoppet. 
 

- Juniorer  
o Udskiftning i juniorudvalget. Daniel stopper ved næste generalforsamling og 

Michael Friis bliver nu udvalgsformand. Der arbejdes på at rekruttere et par nye 
medlemmer samt hjælpere, som kan assistere ved aktiviteter i klubben. 

o Juniortræningen starter igen d. 5/4 
 

- Begynder og kanin  
o Sæsonstart tirsdag den 5. april. 



 
o Der vil i 2022 igen være kanin- og superkaninmatcher med/mod øvrige fynske 

golfklubber  
 

- Rekruttering  
o Centeret følger op med mail til på de nyindmeldte fra 2021.  
o Det primære fokus i 2022 vil være at fastholde medlemmer gennem gode og 

forskelligartede aktiviteter, der rammer de flestes behov 
 

- Regeludvalg 
o Etiketteregler: Forslag om lokalregler i alle klubturneringer, hvor der kan tildeles 

strafslag ved brudt på etiketteregler (f.eks. ved at gå imellem green og bunker) blev 
vendt. Den umiddelbare holdning var, at det bliver svært at hårdhæve. Forslaget 
vendes yderligere i regeludvalget.  

o Forslag om ambassadørkorps, som løbende kan fokusere på udvalgte etiketteregler, 
blev drøftet. Der arbejdes videre på ideen. 
 

- Baneudvalg  
o Banerating fra DGU har medført ny konverteringstabel som er trådt i kraft den 1. 

marts. Mange vil opleve at have fået et slag ekstra på 18 huller. 
o Der åbnes for hcp. regulering den 1. april. 
o Baneudvalget holder møde med banekontrollen på Greenkeepergården den 10. 

marts.  
 På dagsordenen er: 

• Retningslinjer for at lukke igennem  
• Etikette regler som lokalregler. 

 
- Turneringsudvalg  

o Ingen punkter 
 

- Kommunikation  
o Agi indsamlet input fra udvalg, klub og center til næste nyhedsbrev. Udsendes 

forventeligt i starten af uge 12.  
o Deadline for input d. 16/3 

 
- Eventuelt 

o Undersøg mulighederne for at gennemføre et par årlige kurser i opsætning af 
turneringer i GolfBox. Der er løbende udskiftning i diverse udvalg, hvorfor der 
løbende er behov for at uddanne nye i brugen. 

o Næste bestyrelsesmøde bliver d. 30/3. 

 


