Referat bestyrelsesmøde den 22. august 2018 kl. 19.00

Til stede var: Carl Henning G. Johnsen, Terry Jensen, Tommy D. Jensen, Henrik Petersen, Ulla Buhl,
Rene Nielsen og Lena Lund Pedersen
1. Velkomst og indledning ved formanden
CHJ bød velkommen efter en lang og varm sommer, dejligt at der er kommet regn og banerne er ved at
være grønne igen.
2. Seneste nyt ved formanden
CHJ og RN orienterede om udfordringer med vandingsanlægget, der har været reparatør på i 4 dage, da
pumperne stod af. Det viste sig, at årsagen var, at rørene ved søen var blevet tilstoppet med tykke
grene (kan have været der i meget lang tid).
Anlægget køre nu, men dysserne skal rense, der er trukket snavs med op. Der er ønske om større
pumpe ved søen, da det så vil være muligt at vande mere.
Eftersåning af alle fairways vil ske i løbet af efteråret.
3. Nyt vedrørende driften af klubben, herunder økonomi (bilag er udsendt på mail)
Taget til efterretning, bestyrelsen konstaterer at det tegner til et bedre resultatet end budgetteret.
4. Nyt fra udvalgene
a. Baneudvalg v. Tommy
Den 6 september er der opstartsmøde for dem der har tilmeldt sig Lyngebækgruppen
Baneudvalget tager fat i de fokuspunkter der er vedr. banen i tilbagemeldingerne i
”Golfspilleren i centrum”, herunder evt. ændring af reglen vedr. stier, der er en integreret del af
banen.
b. Begynderudvalg v. Lena
Stor tilslutning til ons-og søndagsmatcher, samt træning. Det er en god samlet pakke, der er
udarbejdet til begynderne.
Begynderudvalget udsender et spørgeskema til alle begynder i denne sæson, som kan være
med til at danner grundlag for udvalgets planlægning af næste års samlede pakke for nye
medlemmer.
RN oplyser at vores voksne medlems status er på samme niveau som sidste år. Der er kommen
mange nye junior medlemmer. Samlet set er det meget tilfredsstillende.

c. Sponsor- og marketingsudvalg v. Henrik
Der er sponsordag den 7 september.

d. Regel- og handicapudvalg
RN tager kontakt til DGU, samt klubbens regeldommer vedr. fastsættelse af dato for temamøde
for reglerne fra 2019.
e. Turneringsudvalg
Alle turneringer er afviklet rigtig godt, med stor deltagelse.
Klubmesterskaberne afvikles efter DGU´s regler, der er 20 damer og 30 herrer tilmeldt.
f.

Junior-, elite- og sportsudvalg v. René

Klubben har fået en Dansk mester i Henriette Nielsen
John Axelsson vandt DIAC i Silkeborg og EM bronze med det danske herrehold.
1. hold fastholdt deres plads i 2. division.
2. hold rykker ned i 5. division
3. hold fastholder der plads i kval-rækken
Seniorveteranerne var et point fra at kvalificerer sig til semifinalen i 1. division.
5. Revidering af vedtægter – forslag fra CHJ. ( CHJ sender oplæg inden mødet)
CHJ indarbejder de bemærkninger der var til oplægget, punktet genoptages på mødet den 17. oktober.
6. Drøftelse af bemærkningerne fra "Golfspilleren i centrum ” fra 2018 – fokusområder restauranten
og banen.
Baneudvalget tager fat i fokusområderne på banen.
FU tager fat i fokuspunkterne vedr. klubfaciliteter og restauranten, i drøftelserne med personalet
sep/okt ud fra strategiplanen vedr. ”Udvikle den personlige betjening”

7. Drøftelse af vores fritspilsaftaler, og andre aftaler, idet de fleste (eventuelt) skal opsiges senest med
udgangen af september – evt. forslag til ændringer/opsigelse af nuværende aftaler drøftes på
mødet.
Punktet drøftet.

8. Jubilæumsåret 2019 - 25 og 40 års jubilæum, indledende drøftelser – hvordan marker vi klubbens
jubilæum? – Aftaler om hvem der er ansvarlig for at udarbejde forslag til indhold/ramme/oplæg til
markeringen af jubilæet.
CHJ, LLP, RN og HP udarbejder oplæg til indhold og rammer for afvikling af klubbens jubilæum.
9. Indledende drøftelser af budget 2019
Drøftet – de enkelte udvalg skal fremsende budgetønsker for 2019 senest den 1. oktober.
10. Eventuelt
Bestyrelsen besluttede at der opsættes en tavle med ”Årets golfer”
Jesper A. Dinesen ønsker at udtræde af bestyrelsen, da bestyrelsesarbejdet ikke pt. er

foreneligt med JAD´s arbejde.

