
Referat fra bestyrelsesmøde den 1. august 2018 

 

Tidspunkt: Efter spil 

Tilstede: Erik, Hans, Finn og Britta, der var afbud fra Elly Gammelgaard og Elly Friis 

 

1. Velkomst 

Erik bød velkommen til mødet. 

 

2. Siden sidst: evaluering af afviklede turneringer mm. 
I forbindelse med ”Bevæg dig for livet” – 60+ er der 9, der fortsætter og melder sig ind i klubben. 
 
Til venskabsmatchen på Gyttegaard deltog kun 14 fra Haderslev. Det skyldtes, at man i år ikke 
kunne bruge Club 1 kortet, da det blev betragtet som en åben turnering, og derfor skulle der 
betales green fee for at spille. Vi mener, det er ødelæggende for venskabsklubberne, og vil rette en 
skriftlig henvendelse til bestyrelsen vedr. dette. 
 
Vi var 29 i Aabenraa Golfklub den 24. juli, hvor Toftlund havde inviteret os til at spille 
venskabsmatch i år. Vi havde en hyggelig og meget varm dag. 
 

3. Økonomi v. Elly, orientering om forventet resultat for året og forslag til næste års kontingent 

Der er i øjeblikket 135 medlemmer. Da Elly var fraværende, vil resultat og kontingent blive taget op 

senere.  

 

4. Tur til Hobro – præmier, spilleform mm., samt forslag til ture 2019 

Den 4. – 6. september tager vi på den årlige efterårstur, denne gang til Hotel Amerika, Hobro. Der 

spilles holdspil og alm. Stableford. Der er et par afbud til Hobro, og der er åbnet igen for tilmeldinger på 

golfboks. 

 

Forårsturen 2019 går endnu engang til Gut Apeldör, fra 27. – 29. maj. 

 

Vedr. efterårsturen 2019 undersøger vi, om Ærø er en mulighed. 

 

5. Forberedelse af generalforsamling, som afholdes den 26. september 2018 

I lighed med tidligere år afholdes der generalforsamling i forbindelse med sæsonafslutning den 26. 

september 2018. 

 

6. 40 års Jubilæum: Menu og pris, festtaler, festsang mm.  

 

Vi spiller vores sidste match om formiddagen, og mødes så igen om aftenen, hvor vi afholder 

generalforsamling og fejrer vores 40 års jubilæum med en fest, 

Musikken er bestilt. Menuen ikke på plads endnu. Er der nogen, der har forslag til en festtaler og 

festsang modtages det stadigvæk gerne.  

 

7. Evt. – næste mødedato m.m. 

29. august efter spil og spisning. 

Referent: Britta  


