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Møde klubber i klubben 29. oktober 2013
Deltagere:
Jan Christiansen, Carsten Poulsen, Inge Hjermitslev, Gladys Johansen, Christian Gjørup,
Connie Gjørup, Flemming Mejlvang, Anna Marie Mejlvang, Birgit Kastrup, Hanne Eliasen,
Hans Olsen, Inga Madsen, Helge Madsen, Marianne Krogh, Vivi Poulsen.
Velkomst og let orientering af formanden.
Byggeriet overholder tid og budget.- Klubben er pålagt ny DK-terminal, der undersøges
fælles indkøb ”de 3” golfklubber, muligvis med udskrivning af scorekort.
½ greenfee i SGN-regi fortsætter i 2014. – Medlemstilbagegang 25-30.
Klubben er tilmeldt Tee Time og Golfhäftet fra 2014.
Jan fortalte om interessant medlemsundersøgelse fra nyligt DGU-møde, som skal
forelægges bestyrelsen, årlig pris ca. 6.000.Jan gennemgik punkter fra sidste møde, som alle syntes at være taget hånd om.
Carsten oplyste, at der er planlagt 2 vej-bump ind til golfklubben. Der vil være vinterbane
fra 18/11. Volden/ bakken midt på hul 9 er fjernet for stedse.
Alle udvalg orienterede:
Dameklubben har 49 medlemmer. En god økonomi. Vil fortsat tage på weekendtur hvert
andet år. De vil igen i 2014 afholde 2 gange Pink Cup. Suppleanterne deltager i møderne.
Herreklubben har over 60 medlemmer. De vil næste gang afholde stormøde en lørdag
aften.
Morgenfruerne har 65 medlemmer og har afholdt samme program som tidligere år.
Veteranerne har 77 medlemmer. De har gennemført samme program som tidligere, dog
deltog de i Pink Cup, hvilket var en god oplevelse.
Begynderudvalget har i år haft 18 nye og de er sendt på stor bane efter bare 1 gange 18
point på par-3 banen og dette skønnes at være årsagen til, at de nye har været mere rolige
ved den store bane end tidligere. De tager slagprøven når de selv synes. Udvalget vil igen i
2014 tilbyde weekendkursus.

Marianne oplyste, at de har 18 juniorer, som de håber at kunne fastholde.
Juniorafdelingen tilbød golfundervisning da der var Lock – out på skolerne.
De har afholdt fælles 9 og 18 hullers Kredsturnering, som er det nye fra i år. Udvalget
afventer med spænding at skolerne får golf som linjefag.
Søndagsklubben startede op 20/10 og alle er velkomne kl. 9:15 uden tilmelding.
Parmatchklubben, ny fra 2013 med 24 par kører helt perfekt. Christian vil videregive
banekort over spillestilen Cross Country.
Bestyrelsen opfordrer til:
-at klubberne vil kigge i turneringsplanen inden planlægning af ture- og weekends, af
hensyn til golfklubbens sponsorer.
-at klubberne vil fastholde EGA handicaps i deres turneringer.
-at herreklubben kan indtaste onsdagens scorekort tidligere end nu, af hensyn til
medlemmernes spil i dagene efter.
En opfordring fra Christian om, at alle klubber vil skrive årsreferater, som så vil ligge på
hjemmesiden for altid, af hensyn til golfklubbens historie.
Christian bad til, at det undersøges hos ”de 3”, om ikke alle klubber i klubberne kan få
mindst én gang frit spil årligt hos hinanden, uden at være låst af et byttetidspunkt.
Hans havde ønske om mere vedligehold af teestederne. Og, at der bruges muldjord i
forbindelse med reparation efter gåsebiller, for at give næring til frøene, samt forslag om
flere fliser ved bænkene på banen, da der så vil kunne køres tæt ind til kanten når der slås
græs.
Inge havde et ønske om, at der var mulighed for at slå nogle få bolde på drivingrange og
ikke være afhængig af at skulle købe en hel spand.- Da det hører under proshoppen kan
andre ikke disponere her.
Christian forelagde en god oplevelse af par-spil i Jammerbugten. Der var lavet en blå bane i
banen, med teesteder blandet fra dame og herreteestederne. Inspiration!!
Alle ønskede mere teoriundervisning og nogle havde allerede planlagt.
Fra Carsten, en opfordring, i fald klubberne gerne ville bidrage lidt til køkkenet – at det
kunne være dejligt med nyt ens bestik og tallerkner.
(Dagrofa har en ok pris. En kniv koster ca. kr. 8.-) Vivi

Der afholdes møde igen til foråret.
Ref. Vivi

