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Møde klubber i klubben 4. november 2014
Deltagere:
Formand, Jan Christiansen (JC), Carsten Poulsen (CP), Erik A. Sørensen (EAS) og Vivi Poulsen
Begynderudvalget:
Eliteudvalget:
Dameklubben:
Herreklubben:
Morgenfruerne:
Veteranerne:
Parmatchklubben:
Søndagsklubben:

Inga Madsen, Elin Jensen
Susanne Sørensen; Bent H. Nielsen
Jytte Mortensen, Nanna Frederiksen
Ole Ottosen
Inge Hjermitslev, Lis Birkekær Andersen
Flemming Mejlvang, Erik Thaarup
Inge Sondrup, Niels Nielsen
Lilly Christensen, Helge Madsen

Velkomst og let orientering af formanden.
Jan konstaterede, at punkt fra sidste møde mht. klubbernes svar på ønskede spilledage i
2015, vil blive dem oplyst straks golfklubbens turneringer samt DK-seriens spilledage er
fastsat.
32 nye medlemmer i år. Afventer med spænding at se årets afgang af medlemmer.
Ifølge DGU-planen er der brug for min. 100 TDK til banen til mere sand på greens,
forbedring af teesteder, ukrudtsbekæmpelse m.m.
Bestyrelsen håber i år på et beskedent overskud, og alt øvrigt vil prioriteres dette projekt.
Banen må have 1. prioritet.
Golfklubbens 25 års jubilæum den 19/4 2015, vil blive afholdt lørdag den 18/4 2015. Der
arbejdes i et udvalg med planer for dagen.

Alle udvalg orienterede:
-Begynderudvalget. Har haft 17 igennem prøveforløbet, som er indmeldt som nye
medlemmer, hvoraf 4 er fra weekendkurset. Weekendkursus skal tilbydes igen i 2015.

Der overvejes 2 gange Åbent Hus med Non-Golfer turnering, muligheden for start af første
hold før Golfens Dag 19/4 overvejes. Træner Carlo skal fortsat godkende spillefærdigheder
løbende hos den enkelte.
-Eliteudvalget. Har 30 i truppen, har i år spillet hulspils-matcher for udtagelse til 1. - og 2.
holdet. Man er bekymret for tilgangen, idet der ikke kommer mange unge nedefra. Et af
holdene er i år rykket op i 4. div.
-Dameklubben har 56 medlemmer. Afholdt generalforsamling 2/10. En god økonomi, dog
ikke i år, men planlagt og der er opsparing til weekendturen i 2015. Vil gentage programmet
fra sidste år.
-Herreklubben. Er nu oppe på 73 medlemmer. Plus i regnskabet. Afholdt dagstur til
Brønderslev med efterfølgende spisning her i klubben. Vil også i 2015 afholde
generalforsamling en lørdag i oktober efter golfspil.
-Morgenfruerne har 69 medlemmer. Spiller fra marts til december hhv. 9 og 18 huller.
Besøgt Brønderslev – damerne i sædvanligt styrt-regnvejr. Har haft tur til Frederikshavn og
Løkken.
-Veteranerne. Topper nu med 81 medlemme. 68 deltagere til årsmødet i fredags. Erik
Thaarup, ny i udvalget, har fået posten at være starter og har allerede en plan omkring, at
der spilles efter reglerne, at banen skånes mest muligt og, at der afprøves alle spilformer.
Vil forsøge at spille med både Slotsbrødrene og Kamphanerne.
-Parmatchklubben har kørt 2014, igen med succes og fortsætter med arrangementer igen i
2015. Har i år udvidet fra 24 til 26 par og har 6,7 reserver, så der altid spilles med maks.
antal. Har et par hundrede kroner til opstart i 2015.
-Søndagsklubben. Er kommet godt fra start, der har været fremmøde af ca. 35 per gang.
Klubben ledes af 3 par, som har opdelt sig således, at hvert par tager en periode på 2
måneder. Der holdes julefrokost og afslutnings-spisning. Godt et par tusinde i beholdning.
Evt.
-JC, der har været ganske få henvendelser til handicapudvalget i 2014.
-CP opfordrede til at ajourføre klubbernes hjemmesider nu efter generalforsamlingerne.
-Inge Hjermitslev spurgte til søen på hul 18. CP svarede, at den vil blive renset op.
-Bent H. Nielsen mente, at banens stand er gået tilbage de seneste 10 år, og at bunkers på
hul 1 og 11 er fejlplacerede. CP oplyste, at de to bunkers vil blive flyttet, og der vil blive

arbejdet videre med DGU-planen. CP refererede yderligere punkter fra seneste
bestyrelsesreferat á 6/10.
-Der blev spurgt til, om banens personale deltager i kurser for baneudvikling. Der oplystes,
at der kommer ny info fra eleven.
Til spørgsmålene vedrørende banen opfordrer CP, at man deltager i infomøder, som banen
afholder, idet emnet er stort og tidskrævende, således behandles banen heller ikke på
generalforsamlingen.
-Erik Thaarup tilbød at skaffe et arbejdshold, således at planen med fælles teested på 6 og
11 kan gennemføres. Erik opfordrede i øvrigt til at søge hjælpere til specifikke opgaver, da
det er nemmere for hjælperne at overskue.
- Susanne Sørensen foreslog, at man kunne lave en Banens Match, hvor alt ubeskåret skulle
gå til banen.
-Ole Ottosen mente, at det ville være godt, hvis der blev oplyst mere omkring sponsorernes
udbytte ved sponsering, Company Days m.m. og de små sponsorater blev oplyst om, at man
evt. ikke deltager i sponsorturneringen. Til dette svarede EAS, at Company Days allerede er
noteret i kontrakterne og der faktisk ikke er nogle små sponsorer tilbage.
-Et forslag, at én fra bestyrelsen møder op en gang imellem og fortæller om klubben og
viser interesse ved begynderaftenerne, er taget til efterretning.

Der afholdes møde igen til foråret.

Ref. Vivi

