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Møde klubber i klubben 15. april 2014
Deltagere:
Jan Christiansen, Jens Mortensen, Erik A. Sørensen, Inge Hjermitslev, Inge Sondrup, Anna
Marie Christensen, Jytte Mortensen, Flemming Mejlvang, Anders Mikkelsen, Finn Schjøtt,
Hans Olsen, Ole Ottosen, Inga Madsen, Helge Madsen, Marianne Krogh, Mogens Mønster,
Vivi Poulsen.
Velkomst og let orientering af formanden.

-Jan gennemgik punkter fra sidste møde, og kunne med glæde konstatere at de fleste
punkter fra sidste møde er opfyldt.

Alle udvalg orienterede:
-Dameklubben har 52 medlemmer. En god økonomi. Vil gentage programmet fra sidste år.
De vil igen i 2014 afholde 2 gange Pink Cup. Ser frem til flere deltagere med Sindaldamerne,
da disse ikke skal betale greenfee i henhold til gratisaftalen med ”De 3”.
-Herreklubben ønsker flere medlemmer. Plus i regnskabet. Vil fortsætte med valgfrie
spilletidspunkter og være opmærksomme på evt. at dele en 4-bold i to og få nye med. Der
kan rundsendes en mail via kontoret. Afholde dagstur til Brønderslev og efterfølgende spise
her i klubben. Vil afholde generalforsamling en lørdag efter golfspil.
-Morgenfruerne har 68 medlemmer og vil afholde samme program som tidligere år. De har
planlagt teoriundervisning den 20/5.
-Veteranerne har status quo med 77 medlemmer. Til spillet med Slotsbrødrene er
deltagelsen ikke stor, så det er droppet. Tager på udflugt til Aabybro, hvor de får start på
hul 1 og 10. Er indbudt til Pink Cup igen i år.
-Begynderudvalget vil holde 2 gange Åbent Hus med efterfølgende Non-golfer turnering.
Udvalget har i 2014 et weekendkursus, hvor der er 4 tilmeldte. Håber på generel større
tilslutning end sidste år. Vil fortsat sende nye på stor bane efter 1 gang med 18 point på
par-3 banen.

-Marianne oplyste, at de d.d. har 9 juniorer. Der er ikke nogen fremgang i forbindelse med
at, skolerne tilbyder golf som linjefag. Der annonceres med golf til eleverne via skolens
intranet.
-Inga oplyste, at Søndagsklubben sluttede 23/3 og der har været ca. 25 hver gang.
-Parmatchklubben har kørt 2013 med succes og fortsætter med 6 arrangementer i 2014.

Evt.
-Der er ros til baneudvalget for afholdelse af banemødet en separat aften i april, hvor
interesserede kunne møde op i stedet for gennemgang af dette på generalforsamlingen.
-Der diskuteredes opfattelsen af, at lukke bolden bagved igennem. Bestyrelsen vil drøfte
det og melde tilbage med eventuelle rettelser til klubbens etiketteregler.
-Af hensyn til klubbens egne turneringer, som ofte først er på plads i februar, vil klubberne i
klubben kunne indgive ønsker om dage for deres arrangementer og så få endelig besked
den 1. marts.
-Der er hørt en del meninger fra gæster, at klipningen op til greens er for høj.

Der afholdes møde igen til efteråret.
Ref. Vivi

