
Referat fra bestyrelsesmøde den 21. november 2016 

Tilstede: Erik, Hans, Finn, Elly Gammelgaard, Elly Friis, Britta 

1. Velkomst 

Erik bød velkommen til mødet. 

2. Konstituering 

Bestyrelsen fortsætter uændret, som følger: 

Formand: Erik J. Schmidt  Næstformand: Finn A. Jensen 

Kasserer: Elly Gammelgaard Sekretær: Britta Kjeldberg 

Turneringsleder: Hans Struck Turneringsmedhjælper: Finn A. Jensen 

Rejseleder: Finn A. Jensen  Rejseledermedhjælper: Hans Struck 

Sponsorkontakt: Erik J. Schmidt Hjemmesideredaktør: Erik J. Schmidt 

 

3. Siden sidst, generalforsamlingen, møder om klubber i klubben m.m. 

Vi har fået 5 nye medlemmer og 2 har meldt sig ud. 

I år afholdt vi generalforsamling og afslutning umiddelbart efter spillet. Det fungerede 

fint, så det planlægger vi på samme måde næste år. 

Der har været afholdt møder med bestyrelsen i Haderslev golfklub og Klubber i Klubben. 

Der er her lavet en forventningsaftale om, at der ikke må være lukkede klubber, og at 

klubberne skal opfordre deres medlemmer til at deltage i frivilligt arbejde i Haderslev 

golfklub.  

Tilmelding til turneringer skal ske senest 4 dage før turneringerne.  

 

4. Folder om klubber i klubben, udformning og indhold. Skal vi lave en selv eller nøjes 

med den fælles folder, der laves.  

Vi blev enige om, at nøjes med den fælles folder.  

Vi kommer med forslag til udformning af vores del. 

 

5. Marts mødet 

Der var forskellige forslag, som Erik tager kontakt til. 

 

6. Turneringsplan for 2017, herunder sponsorer 
Vi spiller onsdage i ulige uger, med samme mødetidspunkt, som vi plejer. Turnerings-
program for 2017 vil blive udsendt via mail.  
 

7. Efterårstur 2017 

Planlægges i uge 36. 

 

8. Udlandstur 

Som tidligere meddelt går udlandsturen i 2017 igen til Gut Apeldör i Nordtyskland 2.-4. 

juni. Information med tilmeldelse bliver udsendt snarest. Sæt kryds i kalenderen og meld 

til hurtigt, da der er begrænsede antal pladser. 

 

9. Evt. – næste mødedato m.m. 

Der er generalforsamling i Golfklubben den 24. november. Vi opfordrer til, at så mange 

som muligt møder op denne aften. Vi har gennemgået indkomne forslag til generalfor-

samlingen, og bestyrelsens holdning er, at vi ikke kan anbefale at støtte de indkomne 

forslag. 

Næste mødedato: 16. januar 2017 kl. 9.30 hos Hans. 

Referent: Britta  


