
Referat                            Solrød Golfklub onsdag d. 07.04.21  
      Pavillonen 
 

1. Afvikling af Golfens dag søndag d. 25. april 2021 kl. 11 – 14. 
Flemming deltog ved dette punkt på bestyrelsesmødet. 
Der vil være  

• gratis bolde på driving range i tidsrummet 
• der stilles buggy til rådighed  
• der vil på dagen være et medlemskabstilbud på 4000 kr.   
• Mads Møller Nielsen tilbyder denne dag 5 lektioner for 500 kr. til nye golfere. 

 Både medlemskab og golflektioner skal betales på dagen. 
 
Pia redigerer i “drejebogen“ for Golfens dag fra sidste år og ser på, hvilke medlemmer (6-8 
stykker), der hjalp til sidste år. Vi tilbyder en grillpølse. Johnny indkøber pølser.  
Helen udarbejder en løbeseddel / flyer til dagen, som dels skal lægges på FB, dels uddeles i 
de nye boligområder ved Trylleparken.  
Helen udarbejder en pjece, som kan bruges på dagen. 

 
2. Sekretariat + økonomi 

Medlemsstatus      14.03.19 31.12   01.07   07.10   28.10    19.12.    01.03.        07.04.21 
Hverdagsmedlemmer     31   29         42        43        43           43.           43                  38 
Juniorer           04   11.        12        16        18           18.           18                  15 
Ung senior (19-21)         2*         2           02            02                  02 
Passive          05   09         08.       08         08.        08.            07                  09 
Seniorer        156          179        161     163       166        170.        170___.   __ 145                  

             I alt          196          228        223     232        237       241         240                 209 
            *Fremover vil ung senior står her på denne oversigt.  
 
3.         Nyt fra diverse udvalg 

Samarbejdsudvalg  PH, JP, JVN 
Flemming deltog i mødet under pkt. 1 
 
Solrøds Youngster   JP 
Der var træning i tirsdag d. 6. april, hvor Mads og ti juniorer deltog. 
Der blev afholdt en mindre turnering lørdag d. 3. april. Der vil i resten af sæsonen blive 
afholdt en turnering om måneden for juniorerne 
 
Seniorklub  Kate og Johnny Petersen 
Seniorerne begyndte sæsonen i dag, onsdag d. 7. april. Der var 36 deltagere.  
 
Dameklub  SJ 
Der vil blive afholdt et udendørs fællesmøde på mandag d. 12. april kl. 16.30, hvor der vil 
taget stilling til sæsonens aktiviteter, herunder den årlige weekendtur m.m. 

 
Herreklub  JG 
Der vil blive afholdt en 9-hullers turnering søndag d. 18. april, som afsluttes med lidt fælles 
udespisning. Her vil sæsonens kommende aktiviteter blive drøftet.  
 



Begynderudvalg  HH, SEW 
Svend Erik Wilken og Jan Ellebirke har sammen med klubbens nye træner Mads Møller 
Nielsen udarbejdet et fint sæsonprogram for kommende begyndere uden handicap. 
Endvidere kommer der en klub + 37 for spillere, der har fået tildelt et handicap, men som 
endnu ikke oplever, at de er parate til at spille med i de øvrige klubber. Meningen er, at de 
i denne klub +37 kan finde andre spillemakkere med samme hcp.  
Der afholdes møde torsdag d. 15. april kl. 17 ved putting green med de hjælpere, som i 
denne sæson skal hjælpe til med at afholde disse begynderaftener om torsdagen.  
Begynderaftener og klub +37 går i gang torsdag d. 29. april. 

 
Regionshold  JG 
De første kampe vil blive spillet ultimo april. 
   
Regel- og HCP-udvalg SB 
I løbet af den kommende sæson – vil der blive afholdt gående regelkurser på banen. 
Hvordan er nu droppe-reglen ved kæmpehøjen? Hvad er en ikke flytbar forhindring?  
  
Turneringsudvalg  JVN  
Der er pt. 53 tilmeldte til åbningsturneringen. 

 
Baneudvalg  JP, JG 
Intet at bemærke 
    
Sponsorudvalg  JP, JVN 
Vi har igen fået sponsoreret gavekort fra TLP for knap 10.000 kr. 
 

4. Henvendelse til bestyrelsen vedr. skade på en bil.  
Pia ser nærmere på denne sag. 
 

5. EVT. 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. maj kl. 18.30 i pavillonen 

 


