
Referat - Solrød Golfklub onsdag d. 24.06.21 i Pavillonen 
 
 

1. Sekretariat + økonomi 
Medlemsstatus      19.12.    01.03.        07.04.21     24.06.21 
Hverdagsmedlemmer     43            43                  38                 40 
Juniorer           18            18                  15                 14 
Ung senior (19-21)          02            02                  02 1 
Passive          08             07                 09 9 
Langdistancemedlem   1 
Seniorer        170          170                145               154                                  

             I alt          241          240               209                219  
 
Regnskabet gennemgået. Vi havde et underskud på 8.600 kr. for afholdelse af 
jubilæumsturneringen.  
Ellers ingen kommentar til regnskabet.  

 
2. Nyt fra diverse udvalg 

Samarbejdsudvalg  PH, JP, JVN 
Referat fra SU mødet er lagt på hjemmesiden under Bestyrelsen informerer. 
 
Solrøds Youngster   JP 
Der er pt. 14 juniorer, der er afholdt en turnering, med efterfølgende grillpølser og hygge. 
 
Seniorklub  Kate og Johnny Petersen 
Kører fint. Der er mange deltager og der har været holdt en tur til Albertslund GK hvor 42 
deltog. En vellykket tur med god golf, og dejlig mad. 
 
Dameklub  SJ 
Køre også fint. Der har været afholdt Pink Cup, og med en vellykket indsamling, som endnu 
ikke er afsluttet og opgjort, da der stadig bliver afholdt en fællestur i Københavns Havn, 
hvor 25 kan deltage på en sejltur i 2 timer. Vi er pt. oppe på ca. 27.000 kr. men der kommer 
flere penge i indsamlingen. Dameklubben vil meget gerne give en STOR TAK TIL ALLE 
HJÆLPERE, BÅDE PÅ DAGEN OG ALLE DER HAR BIDRAGET TIL ARRAGEMENTET. Stort 
tillykke til vinderne: A-rækken Susanne Jonsson, og B-rækken Bente Luxhøj.  

 
Herreklub  JG 
Siden sidst er der afholdt intern slagsspils turnering, med afsluttende fællesspisning.         
Kommende turnering er en flagspils turnering, også med afsluttende fællesspisning. 
 
Begynderudvalg  HH, SEW 
Fungerer rigtig fint, stor ros til udvalget og hjælpere.  
 
Klub 37  SEW, JE  
Dejligt med nye tiltag i klubben, det virker som om at klub 37 er blevet rigtig godt 
modtaget, stor tak til de 2 herre for at starte denne klub op. 

 
    



Regionshold  JG 
Turneringen er afsluttet. De 4 hold fik følgende placering C9 en 2 plads. Veteran C blev nr. 
3, SuperVeteran C blev nr.4. SuperVeteran D, endte på 3 pladsen. 
   
Regel- og HCP-udvalg SB 
Intet nyt 
  
Turneringsudvalg  JVN, HH, SJ  
Jubilæumsturnering blev afholdt i strålende solskinsvejr, alle var glade – der var rigtig flotte 
præmier, stor tak til vores sponser TLP og øvrige. Vi afsluttede dagen med den rullende 
grill. Næste turnering er sommerferieturnering som afholdes 11.7 

 
Baneudvalg  JP, JG 
Der har været afholdt løbende møder med baneejeren. Og der har været afholdt 
arbejdsdag, hvor 14-15 deltog i arbejdet. 
    
Sponsorudvalg  JP, JVN 
Tak til TLP for altid at være klar med ekstra sponsorater. 

 
4. Generalforsamling          

Der afholdes generalforsamling onsdag den 30.6. kl. 19:00 i Aktivitetscenteret. Opgaver til 
dagen blev aftalt og delt imellem bestyrelsen.    
  

5. EVT. 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 2. august kl. 18.30 i pavillonen. 

 


