Referat af SU møde den 6. januar 2021 i Solrød Golfklub
Til stede:
Flemming Hyveled, FH
Jan Vodstrup, JV
Johnny Petersen, JP
Pia Hansen, PH
Pkt. 1. Nye kontingentformer,
• Langdistance medlemskab, 40-50 km fra klubben, 2.750 kr.
• Vintermedlemskab evt. 1.750 kr. fra november-april
• Ung senior 19- 21 år hæves til 19 - 24 år.
Vi havde en god snak omkring bestyrelsens forslag til nye kontingentformer. Det blev besluttet, at
bestyrelsen skal have følgende punkter til ændring af vores vedtægter med til vores generalforsamling
2020/2021, nemlig at vi vil foreslå at indføre Langdistancemedlemskab, hvis man har 50 km afstand til
klubben samt et fuldtidsmedlemsskab af en anden klub som hjemmeklub.
Samtidig indvilgede FH i, at vi kunne ændre alderen fra 21 til 24 år for vores Ung seniorer. Dette tiltag
ønsker bestyrelsen, så vi kan fastholde de unge og måske tiltrække andre unge, idet de kan komme til at
spille golf for et billigere kontingent. Angående vintermedlemskab, ønsker FH, at vi kører videre med det
differentierede kontingent, hvor vi ændrer med 1/12 del hver afsluttet måned. De 2 nævnte forslag vil være
for et år ad gangen.
Pkt 2. Jubilæumsturnering 30. maj 2021.
Både FH og klubben fylder halvrundt i år, og vi har besluttet at afholde en jubilæumsturnering d. 30. maj
2021. Dagen vil bestyrelsen fejre.
Pkt 3. Pantpenge til junior.
FH har doneret pantpengene til vores juniorer, og i den forbindelse vil vi gerne have dem indløst. Vi har nu
fået telefonnummer til Dansk returpant, og vi vil aftale en dato for afhændelse af de tomme flasker, og
indløse pantpengene, som skal komme vores juniorer til gode. En tak til FH.
Pkt 4. Arbejdsweekend til foråret.
Der er aftalt en arbejdsweekend evt. 18. april 2021. Dato fastlægges senere.
Pkt. 5. Evt.
Her forespurgte bestyrelsen, om vi kunne forvente, at vi igen kunne få træningsbolde til vores juniorer, det
indvilgede FH i, så vores juniorer ikke skal have 20 kr. med hver gang, de skal træne. Endnu en tak til FH.
Endelig var der snak omkring, at bestyrelsen har fået en henvendelse fra DK Brandteknik fra Greve, der
gerne vil sponsorer vores klub. Det ser alle positivt på, og bestyrelsen arbejder videre med sagen.
PH 08.01.2021

