Referat fra bestyrelsesmøde

1. Sekretariat + økonomi
Medlemsstatus
Hverdagsmedlemmer 31
Juniorer
4
Passive
5
Seniorer
156
I alt
196
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Vi regner med at komme ud med et underskud på ca. 5000 kr.
2. Medlemsager, klage fra medlem.
Referatet lægges ud på hjemmesiden, såfremt der ikke hurtigt er kommet kommentarer.
Vi har desværre med den nye hjemmeside haft tekniske vanskeligheder ved at uploade
billeder. Derudover skal vi i klubben have udarbejdet en skrivelse i forhold til persondataforordningen – GDPR. Alle medlemmer skal hver især give et skriftlig tilsagn om, at billeder,
der er taget ved turneringer eller lignende, må blive offentliggjort.
Endvidere har der været en henvendelse vedr. bestyrelsens beslutning om afskaffelse af
vandrepokalerne til de nye klubmestre. Det er simpelt hen ikke muligt at indgravere nye
klubmesters navne på de ældre, bedagede pokaler. Der er pladsmangel på pokalerne.
Der er dog stadig en vandrepokal til juniorerne.
Bestyrelsen har derfor valgt at afskaffe disse pokaler. Hver klubmester får en meget smuk
golf- statuette med indgravering af årstal m.m. til evig eje. Statuetterne er smedet af en af
klubbens ældre medlemmer. Desuden bliver alle klubmestrene indskrevet på de ophængte
klubmester-skabstavler, der er sat op i klubhuset.
Vi tager det op på næste generalforsamling vedr. indkøb af nye vandrepokaler.
Selvfølgelig skal der være overensstemmelse med tiderne for lukning af banen med de
skilte / skiltning, der er ved banen og på klubbens hjemmeside. (Banen)
3. Banen
Banens vedligeholdelse er meget ringe. Det ville være rart om græsset bliv klippet lidt
oftere. Bestyrelsen har skriftlig indgivet klager over banens beskaffenhed.
Bestyrelsen er bekymret over, at det muligvis medfører, at medlemmer søger andre
græsgange.
Bestyrelsen var kede af, at banen stod så dårlig ved klubmesterskaberne og ved JDTjuniorer. Det tages op igen i samarbejdsudvalget.
4. Nyt fra udvalg
Samarbejdsudvalg
Intet at bemærke. Pia Hansen vil sørge for at indkalde til møde i uge 43.

IT
Intet at bemærke. Der skal afsættes i tid i januar – og februar til at rette op på hjemmeside
Regionshold
Intet at bemærke

Juniorerne
v/Simon Holmes
Der er nu 11 juniorer. Klubbens nye juniormester blev Xander Rønn Christensen.
Endvidere blev der afholdt en JDT- turnering, hvor 34 deltagere børn og unge deltog.
Turneringen blev afviklet med god hjælp fra Birgitte Friis, Simon Holmes, Jørn, Jan, Johnny
og Helen.
HCP-udvalg
v/Søren Buch
Nu gælder den nye raiting. Vinterreglen er trådt i kraft med lejeforbedring inden for et
scorekort. Denne regel gælder fem til 30. april. Scorekortene på hjemmesiden er rettet til.
En ny baneguide vil blive udarbejdet.
Turneringsudvalg
Vi har afholdt klubmesterskaber, og følgende blev klubmester 2019, stort tillykke til dem:
Damer: Anne Eggum
Herre: Per Chr. Nielsen
Senior: Raymond Ruru
Xander Rønn Christensen
Klubmesternavne for Damer og Herre er videregivet til DGU´s hjememside.
Afslutningsturnering d. 20. oktober. Parturnering med Greensome. Prøver om vi kan få den
rullende grill til at levere maden.
Mortens turnering søndag d. 10 november. Her vil der bliver serveret andesteg
Baneudvalg
Se ovenfor
Sponsorudvalg
Inter at bemærke
Redaktion
Inter at bemærke
Begynderudvalg
Årets sidste turnering blev afholdt torsdag d. 19. september og afsluttedes med fælles
spisning smørrebrød. Det har som sædvanlig været utrolig gemytligt for såvel nybegyndere
som hjælpere.

Seniorklub
Der er nu 52 medlemmer i seniorklubben. Der har været afholdt en afslutningsturnering
med spisning. Endvidere har der været endnu en succesfuld tur til Sandager, hvor der var
43 deltager. Der vil blive spillet jule-banko d. 4. december.

Dameklub
Solstrålerne havde en weekendtur til Falster, hvor 21 medlemmer deltog. Det var en
pragtfuld tur. Endvidere har Susanne Jonsson og Charlotte Rose deltaget i landsdelsfinalen
PINK CUP, som blev afholdt i Åbenrå i øsende regn. Susanne fik en 3. plads i B-rækken – og
i holdturneringen endte Charlotte og Susanne med en flot 10. plads med 48 deltagende
hold. Stort tillykke med det fine resultat.
Herreklubben
Solrødderne har haft en god weekend tur til Sverige, hvor de spillede Wittsjø og Perstorp.
Endvidere har der været afslutningsturnering og medlemsmøde d. 29. september.
Svend Erik Wilkens blev årets golfer. Herreklubben fortsætter med at slå ud kl. 10 om
søndagen. Der er ønsket om flere en dagsture til andre baner.
5. Hjælperturnering
En stor tak fra bestyrelsen til:
Alle de medlemmer, der i løbet af sæsonen har givet en hjælpende hånd med til de diverse
arrangementer og turneringer for Solrød Golfklub, afholdes der en hjælper-turnering
lørdag d. 26. oktober i Odsherred Golfklub. Besked udsendes til de involverede.
6. Biograftur Solrød Bio fredag d. 18. oktober.
Der er allerede 30 medlemmer, der har tilmeldt sig.
7. Evt.
•
•

Der er 36 af klubbens medlemmer, der tager til Bulgarien i uge 41
Vi har forsøgt os at frasige at afholde turneringer i DGU – regi, såsom den tidligere
nævnte juniorturnering – JDT.
Thomas Hartwich fra sekretariatet i DGU har forståelse for, at mindre klubber, som
Solrød Golfklub kan have svært ved at afholde større turneringer under DGU og vil
prøve at tage hensyn til dette i kommende sæson.

Næste møde i bestyrelsen tirsdag d. 29. oktober 2019

