Referat af bestyrelsesmøde den 6. januar 2020.
Til stede: Eva, Anette, Aase, Berit
Fraværende: Do, Kirsten, Alice
Dagsorden:
1. Venskabsklubberne Dragsholm og MidtGolf (Berit)
2. Økonomi (Alice)
3. Gennemgang af ’Vinteropgaver’
4. Eksempel på ny farve klubbluse (Anette)
5. Åbningsturnering (31. marts) - ansvarsfordeling
6. Evt
7. Næste møde er aftalt til den 18. marts
Ad. 1. Aftalerne med vores 2 venskabsklubber er nu endelig på plads: den 26. maj kl.
15:30 mod Dragsholm på vores bane. Den 15. juni kl 16:00 hos Midtgolf på Midtgolfs
bane.
Ad. 2. Opkrævning for vores hjemmeside er modtaget og betalt. Punktet ’Økonomi’
tages op på vores næste møde.
Ad. 3. Vinteropgaverne er stort set på plads. De sidste turneringer skal lægges på
GolfBox. Turneringsplanen er på plads og parat til brochuren, og til at hænge op på
vores opslagstavle. Brochuren er under udarbejdelse.
Vi kigger fortsat på et udflugtsmål til den 25. august – en 1. dags tur med bus.
Ad. 4. AMO havde en polo med i ny farve. Vi var dog ikke tilfredse, så nu prøver vi
med en ny.
Ad. 5. Vi spiller holdspil: Best ball, Special over 9 huller kl. 15. Middag kl. ca. 18. Efter
evt. generel info er der modeshow fra Chili (ca. kl. 19:30), som sponserer turneringen
med 4x 1. plads og 4x 2. plads. Vi får Chili til at uddele præmierne. Turneringen er på
plads i GolfBox med tilmelding åben fra 1. marts. Pris 150. Alice aftaler nærmere med
Café Solvogn. Eva laver opslag til brug for udsendelse/hjemmeside og opslagstavle.
Berit omtaler dagen i Nyhedsbrevet, som udsendes ca. 1. marts. På næste møde
aftales de nærmere detaljer.
Ad. 6. Berit havde lavet et udtræk på 2019 medlemmerne af Solvognspigerne. 5 af
medlemmerne har meldt sig ud af golfklubben pr. 1. januar 2020, 3 står som passive,
så vi må forvente, at vi bliver færre i den nye sæson, men håber på at nye kommer
til.
Ad. 7. Næste møde er aftalt til den 18. marts kl. 10:00
Referent Berit

