Referat

Solrød Golfklub torsdag d. 01. oktober 2020

1. Møde med Flemming vedr. 25 års jubilæum 2021.
Kontingent m.m. blev drøftet. Klubben – banen blev indviet d. 23.maj 1996 og har dermed
25 års jubilæum i 2021, hvor Flemming fylder 75 år.
2. Sekretariat + økonomi
Medlemsstatus
14.03.19 31.12.19 13.05.20
Hverdagsmedlemmer 31
29
42
Juniorer
04
11
09
Ung senior
Passive
05
09
09
Seniorer
156
179
153
I alt
196
228
204
*Fremover vil ung senior står her på denne oversigt.

04.06.20 01.07.20 07.10.20
42
42
43
11
12
16
2*
08
08
08
155
161
163
207
223
232

3. Ungdomsklubben – vinter-træning og turneringer
Der vil blive afholdt turneringer på følgende datoer i løbet af vinteren
lørdag d. 10. oktober
lørdag d. 7. november
lørdag d. 5. december
lørdag d. 06. februar
lørdag d. 06. marts
Det vil være lidt præmier samt socialt samvær med spisning efter runden.
4. Reparation af skurvogn.
Der skal indsættes en vandnæse for neden af selve skurvognen, og derefter skal der
opsættes en ny træbeklædning – ”underbeklædning” forneden. Johnny undersøger, hvad
det vil komme til at koste i materialer. Jan undersøger, hvad en ny brugt mindre pavillon
koster.
Endvidere vil Flemming gerne have vendt pavillonen 45 grader, således at han kan anvende
den anden port i laden til sine maskiner, som vender ud mod pavillonen. Flemming har det
maskinel, der skal anvendes til denne flytning.
5. Film torsdag d. 16. oktober – Solrød Bio.
Pia skriver ud til alle medlemmer- Prisen bliver 125 kr. : film + to sandwich fra Vallø Golf.
Pia kontakter Per Lerskov for at høre om nærmere om antallet af deltagere til spisning
m.m. i forhold til COVID-19.
6. Nyt fra diverse udvalg
Samarbejdsudvalg
JVN, JP, PH
Flemming deltog i første del af mødet
IT - hjemmeside
Intet nyt

SEW

Regionshold
Intet nyt

JG

HCP-udvalg

JP, SB

Johnny og Søren vil afholde diverse regelkurser, den nye indberetning af scorer samt kurser
i brugen af golfboks m.m. i løbet af vinteren. Kurserne vil blive målrettet til nye
medlemmer versus ældre medlemmer.
Turneringsudvalg
JVN, HH, SJ, JP og AJ
Drøftet tilrettelæggelse og afvikling af kommende turneringer
Pink Cup – se under dameklubben
Der har været afholdt klubmesterskaber, følgende blev mestre i de gældende rækker
Herrer : Robert Kristensen
Herresenior : Per Christian Nielsen
Damer : Pia Hansen
Juniorer
: Daniel Kragh
Endvidere har der været afholdt afslutningsturnering d. 27. sept. med 51 deltagere.
Kommende turneringer
18. oktober
Løvfaldsturnering
Maden vil være ristede pølser m. brød. Vi spiser ud udenfor, der må kun være 25 personer
i klubhuset pga. COVID-19 bestemmelserne
08. november

Mortensturnering

Der er udarbejdet et forslag til den kommende sæsons turneringer, som skal forelægges
Flemming inden offentliggørelse
Baneudvalg
JP, JG
Gult udslagssted på 17 skal udbedres, derfor er dette teested sløjfet, og midlertidigt flyttet
over til rødt udslagssted.
Banekontrol
Intet nyt
Sponsorudvalg
Intet nyt

AJ og JVN

Redaktion
Intet nyt

JVN og HH

Begynderudvalg
HH, SEW og Simon Holmes
Der er blevet afholdt en god afslutningsturnering, hvor der udover de faste hjælpere var en
repræsentant fra alle klubber i klubben, som her orienterede om deres aktiviteter.
Svend Erik Wilken og Jan Ellebirke har deltaget i et kursus om begynderudvalgsarbejde
under DGU, om hvorledes vi kan blive bedre til dette arbejde.
De inviteres til det næste bestyrelsesmøde.

Seniorklub
Kate og Johnny Petersen
Klubben har haft afslutningsturnering med 45 antal deltagere. Kurt H. Pedersen blev
udnævnt som årets seniormester i seniorklubben og årets olding blev Jørgen Viuf
Christiansen.
Dameklub
SJ
Susanne Jonsson og Yan Geng vandt henholdsvis A- og B-rækken i Pink Cup
Det endelige resultat på klubbens indsamling med lotteriet blev 31.733 kr.
Solrød har derved kvalificeret sig til at deltage i Landsfinalen, idet vi fik en flot 2. plads
blandt de klubber, der har indsamlet det største beløb i forhold til antal deltagende damer.
Men pga. COVID-19 er Landsfinalen desværre blevet aflyst.
Endvidere har Dameklubben haft en god tur weekendtur til Falster.
Herreklub
JG
Der har været afholdt en dagstur til Møn med 22 deltagere. Der var fællesspisning d. 5.
oktober efter spillet. Mandag d. 12. oktober bliver den sidste hverdags-spilledag, herefter
vil herrerne gå ud om søndagen kl. 9.30
Ungdomsklubben

se pkt. 3

Nyt fra Proen Simon Holmes
Intet nyt
7. Evt.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 29. oktober kl. 18.30 i turneringspavillonen

