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 Referat fra bestyrelsesmøde Solrød Golfklub mandag d. 17. januar kl. 18.30. 
 

Velkommen til suppleanterne Svend Erik Wilken og Vagn Søndergård,  
der deltog i dette bestyrelsesmøde 

 
1. Sekretariat + økonomi 

Medlemsstatus      19.12.    01.03.21       07.04.21     24.06.21       16.12.21      17.01.22 
Hverdagsmedlemmer     43            43                  38                  40               41                  42 
Juniorer           18            18                  15                  14               14.                 14 
Ung senior (19-21)          02            02                  02 1                  1                    1 
Passive          08             07                 09 9                10                  10 
Langdistancemedlem   1                  1                     1 
Seniorer        170          170                145               154             159                159 

             I alt          241          240                209               219             225                225 
              

Drøftet og taget til efterretning. Regnskabet ser ud til at balancere.          
 

2. Generalforsamling (GF) torsdag d. 17. marts kl. 19.  
Helen udsender via golfboks en indkaldelse til den kommende generalforsamling. 
Indkomne forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 
samt en opstilling, som kandidat til bestyrelsen samme dato  
Dagsorden til GF samt formandens beretning skal udsendes senest d. 28. februar.  
Både dagsorden samt beretning lægges op på hjemmeside af Svend Erik, hvorefter der i 
mailen til medlemmerne fra Golf boks vedhæftes et link af Helen  

 
3. Gennemgang af dagsorden og formandens beretning (FB) 

Der skal snarest afholdes et SU-møde med Flemming Hyveled, hvor der bl.a. skal aftales 
kontingent for den kommende sæson. 
Vagn Søndergaard vil gerne være dirigent ved generalforsamlingen. 
Skrivedelen til FB fra de forskellige udvalg blev fordelt på mødet. Indlæggene fra de forskellige 
udvalg sendes til Helen, som samler formandens beretning gerne inden d. 15. feb. 

 
4. Turneringsplan for den kommende sæson, som er godkendt af Flemming Hyveled.  

Det afholdes en Nytårsturnering 9-huller enten søndag d. 6. eller søndag 13. marts  
Åbningsturnering d. 10. april Golfens dag  d. 24. april 
Forårsturnering d. 08. maj Pink Cup   d. 12. juni 
Sommerturnering d. 03. juli Høstfest   d. 06. aug. 
Klubmesterskab             d. 10-11 sept.      Afslutningsturnering d. 25. sept. 
Hjælper-turnering  d. 01. okt. Løvfaldsturnering d. 16. okt. 
Mortens Turnering d. 06. nov. Nytårsturnering d. 08. jan. 
 

               Svend Erik lægger datoerne i klubbens kalender på hjemmesiden. 
               Turneringsudvalget taler sammen om diverse spilleformer og mad til næste års turneringer. 
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5. Træner i den kommende sæson. Mads Møller Nielsen har sendt et forslag til Pia Hansen om en 
anden organisering af træning af såvel juniorerne som begynderne for den kommende sæson.  
Pia Hansen aftaler møde med Mads i uge 11 

 
6. Evt.  

• Biograftur i Solrød Bio blev drøftet. PH tager fat i Per Lerskov for at indgå en aftale. 
• Vagn og Svend Erik vil gerne fremover deltage i flere bestyrelsesmøder  
• Jan Ellebirke, Svend Erik Wilken og Helen deltager i et webinar d. 20. januar med DGU 

om begynderudvalgsarbejde.  
• Susanne og Helen deltager i et møde med kultur- og fritidsforvaltningen i Solrød 

sammen med andre idrætsforeninger om en ny foreningsportal i KMD d. 26. januar  
 
Næste bestyrelsesmøde er on-line d. 17. februar kl.18.30 via messenger 


