Referat af bestyrelsesmøde den 29. juni 2020.
Til stede: Berit, Eva, Kirsten, Anette, Aase og Alice
Fraværende: Do.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Status Corona og Golf
Medlemsstatus og Økonomi
Hjemmesiden
Sensommer turneringen den 11. august
Udflugten den 25. august
Evt.
Næste møde

Ad.1. Heldigvis er der lettet lidt på reglerne om Co-vid 19, vi må nu sætte bordene sammen på terrassen, så
flere bolde kan hygge sig efter spil. Indendørs er det ikke muligt, så vi håber på godt vejr hver tirsdag i
resten af sæsonen. Scorekort må gerne byttes, det er op til den enkelte, hvad man vælger.
Ad2. Vi er i øjeblikket 62 medlemmer. Økonomien er uændret siden sidste bestyrelsesmøde den 11. maj.
Ad.3. Vi skifter udbyder til hjemmesiden ved årets udgang da den nuværende er for dyr. Samtidig blev vi
enige om kun at opbevare vores arkiv i 3 år af hensyn til pladsen.
Ad.4. Vi spiller Irish Rumple til vores sensommerturnering den 11. august. Vi fordelte opgaverne i
forbindelse med turneringen. Tilmeldingen slutter den 2. august. Vi regner med en pris på kr. 150 vi melder
hurtigt ud og glæder os meget til se jer alle, desværre har vi jo ikke kunnet mødes før.
Ad 5. Udflugten den 25. august har voldt problemer, da de klubber vi har satset på ikke har været særlig
samarbejdsvillige, men vi tror, vi har fundet en løsning og melder ud hurtigst muligt.
6. Evt. Vi har nogle enkelte spillere, der meget gerne vil være med i den sociale tirsdagsgolf og deltage i
Solvognspigernes arrangementer, men som af forskellige årsager kun kan spille 9 huller. Vi var enige om at
prøve en ordning med spil af 9 huller på 18 huls banen for disse spillere, og da vi nu spiller i 4-bolde er det
lettere at fortsætte som en 3 bold efter 9 huller. Det drejer sig om få spillere, og de er naturligvis helt
udenfor nummer m..h.t. præmier.
Ad. 7. Næste møde aftalt til den 3. august 2020

Ref. Alice

