Referat

Solrød Golfklub mandag d. 1. juli 2020

1. Sekretariat + økonomi
Medlemsstatus
14.03.19 31.12.19 20.04.20
Hverdagsmedlemmer 31
29
37
Juniorer
04
11
09
Passive
05
09
10
Seniorer
156
179
145
I alt
196
228
201

13.05.20
42
09
09
153
204

04.06.20 01.07.20
42
42
11
12
08
08
155
161
207
223

2. Evaluering Golfens dag d. 21. juni 2020
Deltagerne skal fordeles bedre. Næste år ingen numre på baneguiden for hermed at
forhindre, at alle går ned på driving range som det første. Bestyrelsen skal have flere flyers
så de kan sættes det på holdende biler på parkeringspladsen op til golfens dag.
Afholdelsen af denne dag resulterede i, at der kom 17 nye medlemmer.
Flemming deltog i dette punkt på mødet.
3. Turnering søndag d. 5. juli.
Morgenmaden er smurt på forhånd og udleveres ved køkkenet.
Handsker til udlevering af scorekort – turneringspavillon. Ingen kontanter
Briefing finder sted på putting green.
Den bestilte mad anrettes på tallerkener i køkkenet og bliver udleveret til hvert enkelt
hold.
4. Sjov sommer
En sommeraktivitet for børn, som er bosiddende i Solrød Kommune. De kan komme op og
spille golf fredag d. 7. august. Det er primært Birgitte og Simon Holmes, der står for
tilrettelæggelsen af dagen. Medlemmer af Ungdomsklubben vil være med som hjælpere
denne dag. Helen bestiller goodie bags hos DGU – også til vore egne spillere.
5. Begynderudvalg
Drøftet.
Simon Holmes udvider træningstiden kl. 17-18 om torsdagen. Svend Erik og Helen
udsender et nyt skriv til begynderne.
6. Nyt fra diverse udvalg
Samarbejdsudvalg
JVN, JP, PH
Afholdelse af en arbejdsdag blev drøftet med Flemming på selv bestyrelsesmødet.
Renovering af bunkers. Få fjernet ukrudt evt. mere sand i dem.
Johnny er tovholder i dette projekt. Påtænker at afholde den torsdag d. 23. juli eller d. 30.
juli. Ny baneguide er kommet. Der er dog stadig fejl i baneguiden.
IT - hjemmeside
Intet nyt.

SEW

Regionshold
JG
Holdet C2 er på fornemvis gået videre til kvartfinalen i Regionsgolf. Modstanderen i
kvartfinalen er Korsør. Kampen skal spilles på udebane i Hedeland d. 5. august.

Øvrige hold har afsluttet deres turneringer.
HCP-udvalg
Intet nyt

JP, SB

Turneringsudvalg
Se under pkt. 3.

JVN, HH, SJ, JP og AJ

Baneudvalg
Intet nyt

JP, JG

Banekontrol
Intet nyt
Sponsorudvalg
AJ og JVN
Jan og Johnny arbejder videre med sponsorat til nye bænke. De udarbejder et forslag.
Redaktion
JVN og HH
Der har været en artikel om Golfens dag i Sydkysten
Begynderudvalg
Se under punkt 5

HH, SEW og Simon Holmes

Seniorklub
Kate og Johnny Petersen
Onsdag d. 24. juni var seniorklubben ude at spille på Lindebjerg Golfbane i Ølstykke.
Der var 36 deltagere, hvoraf 34 deltagere deltog i turneringen. Det var en meget varm og
vellykket tur. Klubben/Kate og Johnny havde selv medbragt pull pork burgere med
hjemmelavet coleslaw, og der var store præmier til vinderne.
Der er nu over 50 medlemmer i seniorklubben.
Dameklub
SJ
Den første fælles turnering blev afholdt d. 16. juni. Fremover vil dameklubben afholde
deres turneringer den første tirsdag i måneden.
Herreklub
JG
De er gået i gang med – og spiller primært mandag eftermiddag fra kl.16.30 og frem.
Ungdomsklubben
Det går fint med de nye medlemmer. Der er blevet afholdt en lille turnering fredag d. 26.
juni, som blev afsluttet med fællesspisning - grillpølser. Tre juniorer blev skrevet ned ved
denne turnering.
Nyt fra Proen Simon Holmes
Der vil være gratis fælles træning den første lørdag i måneden. Forventer at gå i gang
lørdag d. 4. juli. Pia skriver ud. Næste gang er lørdag d. 1. august.
7. Evt.

