Dagsorden

Solrød Golfklub mandag d. 4. juni 2020

1. Sekretariat + økonomi
Medlemsstatus
14.03.19 14.05.19.
Hverdagsmedlemmer 31
Juniorer
04
Passive
05
Seniorer
156
I alt
196

30
08
09
171
218

31.12.1

20.04.20

29
11
09
179
228

37
09
10
145
201

13.05.20

04.06.20

42
09
09
153
204.

42
11
08
155
207

2. Golfens dag – d. 21. juni 2020
Flemming vil give et dagens tilbud på 3000 kr. for et medlemskab fra d. 21/6 2020 - 31/3
2021
Pia vil se på drejebogen for dagen. Flere medlemmer vil blive spurgt om at hjælpe med til
afvikling af dagen.
Pjece med golfrute – puttekonkurrence - Baneguide udarbejdes igen.
Smørrebrød til golfens dag.
Jan taler med Sydkysten om pris på en annonce – Helen taler med Jørgen Hansen om et
evt. interview af Jan Ellebirke.
Asger Eriksen leverer papir til Flemming, som så trykker flyers om dagen, som vil blive
uddelt i det nye byggeri ved Trylleskolen.
3. Nyt fra diverse udvalg
Samarbejdsudvalg
JVN, JP, PH
Flemming er indstillet på, at der komme nye bolde til driving range 10.000 bolde med
reklame på. Prøver at udbyde til flere sponsorer evt. Mac Donalds.
IT - hjemmeside
SEW
Golfens dag skal lægges på hjemmesiden.
Regionshold
JG
Kampene bliver afviklet i god ro og orden
Juniorerne
JP
Denne afdeling vil fremover blive kaldt for Ungdomsklubben. Afholder en lille turnering d.
26. juni med præmier 9 -hullers turnering.
HCP-udvalg
Intet nyt

JP, SB

Turneringsudvalg
JVN, HH, SJ, JP og AJ
Pga. af forsamlingsforbuddet har der ikke været afholdt nogle turneringer i indeværende
sæson.
Den nye turneringsplan se sådan – mht. forsamlingsforbuddet med 50 personer

gældende indtil 8. juli, skal vi organiserer morgenmad samt den efterfølgende spisning på
to terrasser, så vi overholder det gældende forbud.
Turneringsplan
Søndag d. 05. juli
Åbningsturnering
Søndag d. 26. juli
Højsommer turnering
Lørdag d.08. august
Sommerfest
Søndag d. 23. august
Pink Cup
Lørdag d. 05. september
Klubmesterskab
Søndag d. 06. september
Klubmesterskab
Søndag d. 27. september
Afslutningsturnering
Søndag d. 18. oktober
Løvfaldsturnering
Søndag d. 08. november
Mortens turnering
Der kan ske ændringer i madplanen.

Smørrebrød
Mørbrad med gemyse
Pattegris
Frikadeller – kartoffelsalat
Smørrebrød
Rullende grill
??
And

Baneudvalg
JP, JG
Johnny og Jan har kigget på banen – og forbedringer i bunkers – tornebuske i rondellerne
kunne godt trænge til en kærlig hånd. Overvejer at planlægge en arbejdsdag, hvor der
bliver rettet op på dette.
Banekontrol
Drøftet.
Sponsorudvalg
AJ og JVN
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
Er gået i gang, hvor der højst har kunnet 9 deltagende medlemmer pga. forsamlingsforbuddet. Deltagere skal tilmelde sig vis hold sport App.
Fra mandag d. 8. juni bliver forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer kan mødes.
Snus med golf går i gang fredag d. 12. juni
Seniorklub
Kate og Johnny Petersen
Påtænker også at gå i gang d. 10. juni, når nu forsamlingsforbuddet sættes op til 50
personer. De vil gå i gang med en turnering og vil snakke om, hvad der skal ske i sæsonen
Dameklub
Der udsendes en mail snarest.

SJ

Herreklub
JG
Forventer at gå i gang mandag d. 15. juni
Nyt fra Proen Simon Holmes

Der vil være gratis fælles træning den første lørdag i måneden. Forventer at gå i gang d. 4.
juli. Pia taler med Simon H.
4. Evt.
Næste SU-møde d. 24. juni
Næste møde i bestyrelsen onsdag d. 1. juli kl. 19 i pavillonen. Her vil Flemming blive
inviteret til deltage i et formøde

