
Referat af bestyrelsesmøde den 30/7 2020 

 

Deltagere: Bjørn, Aksel, Kurt, Susanne, Svend, Erik, Inge og Lene 

 

• Frivillighedsmatch – afholdes den 3.9.2020, kl. 16 

 

 

• Status på Jesper – Jesper er i bedring og starter nu op igen – stille og roligt. Det er dog 

vigtigt for Jespers ve og vel, at der kun er én gæst på kontoret ad gangen, og at man 

holder sig foran skranken. Nye kontortider vil fremgå af skiltet på døren. 

 

• Nye Scorekort – Status er at materialet fra sponsorer er klar, så de kan sættes i 

produktion. De nye scorekort forventes klar medio august 2020. 

 

• Alarm – Kommunen vil fremover have betaling for deres vagtordning – vi kigger derfor 

på andre udbydere, hvad vi kan få for de sammen penge. 

 

• Input fra bestyrelsen til klubinfo, medbring gerne input alle.  

 

• Venskabsklubber – vi forsøger stadig at finde klubber, som vi kan lave aftaler med. 

 

• Banestatus – vi planlægger hen over vinteren at lave lidt justeringer på hul 6 – mere 

info kommer senere. 

 

• Status på tidsbestilling – reglerne for forsøgsordningen med tidsbestilling har 

tilsyneladende været uklare. Det er muligt at bestille tid i Golfbox for både Greenfee 

gæster og klubbens egne medlemmer. Med hensyn til flette regler, så er rækkefølge i 

forsøgsperioden: spillere med tidsbestilling – spillere på bag 9 – boldrende spillere på 

hul 1. 

 

• Bestyrelsen har igen modtaget henvendelser om, at nogen springer bakken over – det 

er stadig ikke tilladt at gå nedenom – udover at man tilsidesætte egen og andres 

sikkerhed, kan det medføre karantæne eller bortvisning. 

 

• Fiskeforbud – det er stadig ikke tilladt at fiske bolde i søen – hverken egne eller andres 

– det kan medføre karantæne eller bortvisning. 

 

 

• Status på golfens dag – vi er nu oppe på 38 nye medlemmer i år. 

 

• Andre emner? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frivillighedsmatch 3.9.2020 – kl. 16 

Bestyrelsen mødes kl. 14 

Aksel byder velkommen 

 

Matchform – Stableford – Svend finder på dages små konkurrencer  

Svend har reserveret banen i golfbox + Scorekort 

 

Mad – vi bestiller udefra – Bjørn undersøger mulighederne (sallies?) – vi spiser kl. 19 

 

Deltagere – frivillige og deres ledsager (betaler 125 kr.) 


