
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2018 

Tilstede: Erik, Finn, Niels, Elly Gammelgaard, Elly Friis og Britta 

1. Velkomst 

Erik bød velkommen til mødet og til Niels Jessen som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

2. Konstituering 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

Formand: Erik J. Schmidt  Kasserer: Elly Gammelgaard 

Sekretær: Britta Kjeldberg   Turneringsleder: Finn A. Jensen 

Turneringsmedhjælper: Niels Jessen  Næstformand: Niels Jessen 

Rejseleder: Finn A. Jensen  Rejseledermedhjælper: Niels Jessen 

Sponsorkontakt: Erik J. Schmidt Hjemmesideansvarlig: Britta Kjeldberg 

 

3. Siden sidst, generalforsamlingen, svar fra vores henvendelse til gk’s bestyrelse mm.  

Vedr. vores skrivelse til golfklubbens bestyrelse, har vi fået bevilget 2 ekstra spilledage i forbin-

delse med vores venskabsturneringer. 

Vedr. Club No. 1 kortet har der været afholdt møde mellem de 6 medlemsklubber, hvor de har 

diskuteret reglerne for brug af kortet. Og man er blevet enige om, at kortet ikke gælder ved åb-

ne turneringer, herunder venskabsmatcher. 

Til orientering kan man godt være medlem af Seniorklubben, selvom man kun har medlemskab 

til Pay and play banen.  

Vi er i øjeblikket 133 medlemmer. 

 

4. Folder om klubber i klubben, er den som den skal være? Evt. navne på bestyrelse? – rettelser 

til hjemmeside mm. 

Folder revideres. Hjemmesiden rettes til. 

 

5. Marts mødet, kom med forslag til foredrag 

Marts mødet bliver onsdag, den 27. marts kl. 14.00, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der 

var forslag, som Erik tager kontakt til.  

 

6. Turneringsplan for 2019, herunder sponsorer 
Vi spiller onsdage i ulige uger, med samme mødetidspunkt, som vi plejer. Turneringsplan for 
2019 vil blive udsendt via mail. 
 

7. Efterårstur 2019 

Planlægges til uge 36. Nærmere følger. 

 

8. Udlandstur 2019 

Udlandsturen går i 2019 til Gut Apeldör den 27. – 29. maj. Nærmere følger. 

 

9. Evt. – næste mødedato m.m. 

Der er en del regelændringer fra 1. januar 2019. Finn er kommet med i Regeludvalget, så vi kan 

få god info om nye regler i Seniorklubben. Der vil også blive undervisning i golfklubben, for dem 

der ønsker det. Regelændringerne kan downloades på en app, der hedder randa. 

 

Næste mødedato: 31. januar 2019 kl. 9.30 hos Niels Jessen. 

 

 

Referent: Britta  


