Dagsorden

1. Sekretariat + økonomi
Medlemsstatus
14.03.19 14.05.19
Hverdagsmedlemmer 31
30
Juniorer
4
08
Passive
5
09
Seniorer
156
171
I alt
196
218

Solrød Golfklub mandag d. 20. april 2020

27.08.19
29
09
09
178
225

31.12.19
29
11
09
179
228

20.04.20
37
09
10
145
201

177 indbetalinger er bogført til og med d. 20. april af Lars Østergaard, hvor der er afregnet
for 143 medlemmer til FH. Forventer at rykke ikkebetalende medlemmer med udgangen af
denne uge.
Susanne venter på at få adgang til klubbens økonomi fra banken.
2. Coronakrisen og tiltag
Status – der er sat skilte op, og der er anbragt spritflasker diverse steder.
Forsamlingsforbuddet er stadig gældende på banen, ingen forsamling over 10 personer.
Ældresagen har lukket alle deres aktiviteter ned indtil 1. juni, derfor er projektet ”Snus til
golf” heller ikke gået i gang. Samværet i dame-, herre- og seniorklubben er også lukket ned.
Vi har et fint samarbejde med Flemming Hyveled omkring tiltagene i forhold til Corona.
3. Juniorer
Juniorerne begynder træning onsdag d. 22. april. Ulrik Hansen hjælper til, så juniorerne kan
blive delt op på hold, hvor der højst er på 5 deltagere på hvert hold. Træningen foregår
onsdag fra kl. 17 -18, hvorefter der spilles et par huller.
Nye juniorer er velkomne – og de kan være med til træning gratis de 4 første gange.
4. Banestatus
Banen står flot pt. Nettet til venstre for drivning range skal sættes ordentlig op.
Boldmaskinen skal også i gang igen, og der skal placeres en spritflaske til kurvene.
JP taler med Flemming.
5. Samarbejde med Flemming
Der er lydhørhed overfor indkomne forslag fra bestyrelsen. Et fint og godt samarbejde.
6. Børneattester
Der bliver indhentet børneattester på de relevante personer.
7. Pro træner Simon Holmes
Skemaer til indmeldelse i klubben og en oversigt over prisen på forskellige begyndertidspunkt skal sættes op i pavillonen.
Sven Erik skal tale med Simon Holmes om den nye hold-app. til kommende
begynderaftener.
8. Nyt fra diverse udvalg

Samarbejdsudvalg
Se punkt 5

JVN, JP, PH

IT
Intet at bemærke

SEW

Regionshold
JG
Afventer besked fra DGU, om kampene efter 10. maj skal spilles efter planen
Juniorerne
Se pkt. 3

JP

HCP-udvalg
Intet af bemærke

JP, SB

Turneringsudvalg
Intet af bemærke

JVN, HH, SJ, JP og AJ

Baneudvalg
Se pkt. 4

JP, JVN

Sponsorudvalg
AJ og JVN
TLP golf har igen givet et sponsorat på 10.000 kr. i form af gavekort. Jan taler med TLP.
TLP golf genåbner deres fysiske butik tirsdag d. 21. april. Åbningstider kan ses på
hjemmesiden tlpgolf.dk.
Redaktion
Intet af bemærke

JVN og HH

Begynderudvalg
Intet af bemærke

HH, SEW og Simon Holmes

Seniorklub
Intet af bemærke

Kate og Johnny Petersen

Dameklub
Intet af bemærke

SJ

Herreklub
Intet af bemærke

JG

9. Evt.
Drøftet golfens dag – pjece flyer m.m.
Hjemmesiden drøftet – gæstespillere – skal have en nemmere direkte kontakt til
Flemming. Oplysninger til gæstespillere skal måske rykkes længere op på hjemmesiden.
Johnny taler med Svend Erik derom.

Næste møde i bestyrelsen d. 11/5 kl. 19 på skype

