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Møde klubber i klubben 26.marts 2013
Deltagere:
Jan Christiansen, Carsten Poulsen, Jette Petersen, Jens Peter Thomsen,
Christian Gjørup, Flemming Mejlvang, Anne Marie Christensen, Inge Hjermitslev,
Jytte Mortensen, Ole Ottesen, Inga Madsen, Marianne Krogh, Vivi Poulsen.
Velkomst og let orientering af formanden, med bl.a. opfordring til, at alle vil sende stof til
egen hjemmeside, så der altid er opdateret.
At referater fra bestyrelsesmøder i fremtiden vil ligge på hjemmesiden.
Golfklubben modtager en hjertestarter 17/6, hvor hver klub gerne må tilmelde en deltager
til kursus.
Klubberne tilbydes at købe mad hos Hyttefadet til ½ pris, 2 gange henover sæsonen.
Carsten oplyste, at der bliver åbnet på 18 vinterhuller fra skærtorsdag den 28/3
samt detaljer omkring banen.
Alle udvalg orienterede om, hver deres års-program.
Begynderudvalget vil i år tilbyde weekendkursus for nye golfere.
Alle er enige om, at det sociale har stor betydning og alle klubber vil være opmærksomme
på, at få de nye med.
Marianne oplyste, at de vil ud på stor bane umiddelbart når juniorerne er begyndt, for at
gøre det mere interessant. Og opfordrer i øvrigt alle til at finde nye juniorer.
Herreklubben indbyder flere veteraner til at deltage om onsdagen og man må, som noget
nyt spille en fredag eller lørdag efter aftale.
Herrerne foreslog, at Dameklubben kunne invitere herrer med til Pink Cup, og der ved lave
flere penge. Dette vil de drøfte.
Jens Peter Thomsen vil planlægge en arbejdsdag i april.

Christian foreslog, at man frit skulle kunne medbringe vin til spisninger, hvilket der ikke var
gehør for og i forvejen er vedtaget af bestyrelsen. Dog arbejdes der på at finde en vin, som
kan sælges til kr. 65.- i stedet for nuværende kr. 75.Øl-prisen kr. 20.- for 40 cl. skal ændres på grund af prisstigning. Der foreslås, at ændre
indhold til 33 cl. og af praktiske grunde bibeholde prisen kr. 20.-. Yderligere nævnes, at man
så godt må drikke 2 og stadig være lovligt kørende.
Christian foreslog et lignende møde i oktober også. Dette blev vel modtaget.
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