Referat

Solrød Golfklub torsdag d. 29. oktober 2020
Kl. 18.30 Turneringspavillonen

1. Bestyrelsen havde et meget givtigt møde med vores evt. kommende træner.
Vedkommende vil selv skrive en kort repræsentation af sig selv.
2. Arbejdet med begynderne
Oplæg og nye ideer fra Svend Erik Wilken og Jan Ellebirke om, hvorledes vi kan tiltrække
nye medlemmer og sørge for, at de får en god introduktion til golfspillet.
Kommende træner deltog også ved dette punkt.
Hensigten er udarbejdet en pjece i samarbejdet med kommende træner, som mere
detaljeret fortæller om, hvad der kan forventes at ske på begynderaftener gennem hele
den kommende sæson. Ønsket er, at arbejdet med begynderne bliver mere struktureret.
En ny idé er også, at vi fra næste sæson vil differentiere begynderne op i klub 54 og klub
37. Dette for bl.a. at gøre det nemmere at finde jævnbyrdige spillemakkere.
Det kan for nye spillere være et lidt for stort spring at melde sig ind i senior-, dame- eller
herreklubben, derfor prøver vi dette tiltag.
Drøftelse af kontingent på 300 kr. ligesom i de andre klubber i klubben, som skal gå til
præmier, bolde m.m.
Svend Erik, Jan og Helen arbejder videre med oplægget sammen med den kommende
træner.
3. Sekretariat + økonomi
Medlemsstatus
14.03.19 31.12.19 13.05.20 04.06. 01.07. 07.10 28.10.20
Hverdagsmedlemmer 31
29
42
42
42
43
43
Juniorer
04
11
09
11
12
16
18
Ung senior (19-21)
2*
2
Passive
05
09
09
08
08
08
08
Seniorer
156
179
153
155
161
163
166
I alt
196
228
204
207
223
232
237
*Fremover vil ung senior står her på denne oversigt. Dejligt at se at medlemstallet stiger.
4. Nyt fra diverse udvalg
Samarbejdsudvalg

JVN, JP, PH

Uddrag fra referatet fra SU-mødet d. 19. oktober:
Vi havde en dialog om hvad og hvilke faciliteter vi kan tilbyde en ny træner. I den
forbindelse har vi aftalt følgende:
Der skal etableres et overdækket udslagsområde ved driving-range, som kan benyttes
gennem hele året. Der skal være 4 overdækket udslagsområder. Og man vil beklæde det
eksisterende skur/overdækning og lave et lokale i halvdelen af skuret, som skal stilles til
rådighed for en træner og den anden halvdel, til opholdsrum eller lignende.

FH skal levere materialer og materiel til projektet, og bestyrelsen skal for så vidt det er
muligt stille med frivillig arbejdskraft til arbejdet. Vi vil arbejde på at få den færdig så
hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden ny sæsonstart.
Bestyrelsen og FH skal forsøge at finde en ny træner, og pt. har bestyrelsen en snak med en
mulig kandidat. Bestyrelsen vil tilbyde betaling af PGA-kontingent, samt betaling af de
ydelser som vi beder om, og FH vil betale medlemskab af klubben.
Det blev endvidere aftalt på mødet, at Solrød Golfklub kan tilbyde fuldtidsmedlemskab til
nye medlemmer som melder sig ind nu til en pris af 5.500 og medlemskabet vil løbe til
31.03.2022.
Turneringsudvalg

JVN, HH, SJ, JP og AJ

D. 18. oktober afholdt vi Løvfaldsturneringen, hvor der blev spillet Greensome. Der var 48
deltagere, og der blev spillet i 2 rækker. Covid-19 reglerne blev overholdt, og Johnny
grillede pølser til alle ude i gården. Tak for det J.
Børge Skjødt og Kurt Pedersen vandt A-rækken med 38 point, og B-rækken blev vundet af
Bjarne Christensen og Ronald Herlitscheck med hele 41 point
Vi har desværre set os nødsaget til aflyse den kommende Mortensturnering d. 8.
november pga. det nye gældende forsamlingsforbud på højst 10 personer. Jan skriver ud.
Vi må håbe på, at vi kan afviklet Nytårsturneringen d. 10. januar 2021.
Der er udarbejdet et forslag til den kommende sæsons turneringer, som skal forelægges
Flemming inden offentliggørelse.
Ungdomsklubben
JP
Fastholder juniorturneringen lørdag d. 7. november og lørdag d. 5. december.
5. Evt.

