Dagsorden

Solrød Golfklub mandag d. 13. maj 2020

1. Sekretariat + økonomi
Medlemsstatus
14.03.19 14.05.19
31.12.19
20.04.20 13.05.20
Hverdagsmedlemmer 31
30
29
37
42
Juniorer
4
08
11
09
09
Passive
5
09
09
10
09
Seniorer
156
171
179
145
153
I alt
196
218
228
201
204
Johnny Petersen følger op på de få juniorer, der endnu ikke har betalt. SJ følger op på de
enkelte medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent.
Der arbejdes stadigvæk med rettighederne til bankens konti vedr. skiftet fra Lars
Østergaard til Susanne Jonsson. Nye tilmeldinger sendes til Flemming Hyveled elektronisk.
2. Synlighed – telefonnumre
Det gamle fastnetnummer, som var tilknyttet til klubben, er nu slettet. Johnnys
telefonnummer kommer på scorekortene, som klubbens repræsentant fra baneudvalget.
Telefonnummer under bestyrelsesmedlemmer kommer på hjemmesiden
3. Samlet åbnings/info mail.
Johnny begynder at skrive på et udkast til en mail til alle medlemmer, som skal sendes ud,
når forsamlingsforbuddet forhåbentlig bliver lempet.
4. Udarbejde en folder om klubben, juniorgolf og flyer til Golfens dag– se vedhæftede filer
DGU forventer at afholde Golfens dag d. 21. juni, såfremt forsamlingsforbuddet hæves til
minimum 30 personer. Helen arbejder videre med folderne – og taler med Asger.
PH sender den tidligere folder fra klubberne i klubben.
5. Nyt fra diverse udvalg
Samarbejdsudvalg
JVN, JP, PH
Pia forsøger at få et møde i stand med Flemming inden udgangen af maj
IT - hjemmeside
SEW
Der foregår løbende opdateringer af hjemmesiden. Nye medlemmer?
Regionshold
JG
Vi har vundet to kampe ud af de tre kampe, der er blevet spillet.
Juniorerne
JP
Det fungerer rigtig fint – Ulrik Hansen og Johnny Petersen hjælper Simon med træningen.
HCP-udvalg
JP, SB
Søren Buch har set Baneguiden igennem og kommet med flere rettelser. Pia fremsender
den igen til Dansk Baneguide, forhåbentlig udkommer den i 2020.
Turneringsudvalg
JVN, HH, SJ, JP og AJ
Vi afventer situationen og ser, hvornår vi må gå i gang.

Baneudvalg
JP, JVN
Johnny og Jan taler med Flemming Hyveled.
Banekontrol / Corona
Drøftet - tages op i SU.
Sponsorudvalg
AJ og JVN
AJ har tjek på sponsor-gaverne. Gerne lidt gaver til begyndere og snus til golf.
Arne, Jan, Johnny og Helen afholder et møde i nærmeste fremtid.
Redaktion
JVN og HH
Vi arbejder på at oplyse om Snus til golf m.m. forventer at gå i gang d. 12. juni. JH taler med
Ældresagen. Der er pt. 10 potentielle deltagere.
Begynderudvalg
HH, SEW og Simon Holmes
Går i gang d. 14. maj. Lige nu kan der højst deltage 9 medlemmer pga.
forsamlingsforbuddet. Deltage tilmelder sig vis hold sport App,
Seniorklub
Kate og Johnny Petersen
Påtænker at gå i gang d. 10. juni, såfremt forsamlingsforbuddet ophører.
Vil gå i gang med en turnering og vil snakke om, hvad der skal ske i sæsonen
Dameklub
SJ
Håber at vi kan komme i gang d. 9. juni. Pink Cup er udskudt – forventer at den afholdes
primo august.
Herreklub
JG
Forventer ligeledes at gå i gang i uge 24
Nyt fra Proen Simon Holmes
Der vil være gratis fælles træning den første lørdag i måneden. Forventer at gå i gang d. 6.
juni. Det kommer til at stå i den fælles mail. Pia taler med Simon H.
6. Evt.
Næste møde i bestyrelsen onsdag d. 3. juni kl. 19

