
 

 Referat fra bestyrelsesmøde Solrød Golfklub torsdag d. 30. juni kl. 18.30  
 
1. Sekretariat + økonomi 

Medlemsstatus      01.03.21       07.04.21     24.06.       16.12.21 30.06.22 
Hverdagsmedlemmer            43                  38              40               41   40  
Juniorer                             18                  15              14                14   11 
Ung senior (19-24år].         02                  01                 1               01   01 
Passive          07                  09               09              10   08 
Langdistancemedlem        01               01               01   00 
Seniorer        170                145            154             159 129             

             I alt        240                  209            219            225 189 
Der er blevet betalt lidt små regninger til juniorer – samt DGU. 

 
2. Nyt fra diverse udvalg 

Samarbejdsudvalget 
Der indkaldes til SU-møde mandag d. 4. juli.   
 

  Baneudvalget 
Der har været afholdt arbejdsdag, hvor gården og terrasserne blev ordnet og sat i fin stand til 
Pink Cup. Bunker – holdet var ude også ude og renovere diverse bunkere.  
Der er sket ændringer ved hul 7, hvor der nu er out of bounds rundt om kæmpehøjen. 
Endvidere er tee-stederne både for herrer og damer blevet flyttet længere bagud på hul 13.  
 
Dameklubben ”Solstrålerne”  
PINK cup forløb godt – det er pt. blevet indsamlet knap 30.000 kr.  
Der var 55 deltagere til spisning – og der blevet lavet 12 kg kartoffelsalat og 10 kg frikadeller. 
Der var for lidt agurkesalat – der var anvendt 7 agurker. Tak til alle der bidrog til dette måltid. 
Også stor tak til dem, der bagte kage.  
Næste damedag med turnering og spisning er tirsdag d. 5. juli.  
Endvidere skal Solstrålerne på deres årlige weekendtur lørdag d. 3. sept. – 4. sept.  
 
Herreklubben Solrødderne 
Der er turnering hver mandag, hvor præmien er en flaske vin til vinderen. DOG er der ingen 
vinpræmier her i sommerferien.  
 
Seniorklubben  
Seniorklubben har nu 65 medlemmer. Seniorerne afholdt en turnering i Albertslund, som var 
en bragende succes med 40 deltagere. Der er en månedlig turnering med spisning, som 
afholdes den sidste onsdag i måneden. OG der er store præmier – onsdag d. 29. juni var der 49 
deltagere. 
 
 
 
 



 

Ungdomsklubben (team Youngster’s) 
Der er 7 unge deltagere, som kommer hver onsdag – og det fungerer fint. Klubbens Pro Mads  
Møller Nielsen deltager hver anden gang. Der er lige blevet afholdt en turnering med masse af  
præmier, pølser og godt humør. Der vil blive afholdt en turnering i løbet af juli –  
De involverede vil høre nærmere. Den ugentlige træning holder sommerferie.  

 
Snus til golfen  
Samarbejdet med Ældresagen har kørt upåklageligt i de sidste 5 år, desværre er dette 
samarbejde ophørt.  
 
Begynderudvalget  
Herunder klub 37 – 54. 
Lørdag d. 28. maj spillede klub 37 – 54 Køge Nord. 
Der kommer omkring 8 - 10 deltagere hver torsdag kl. 17 – 19.30.  
Ved den sidste turnering, som afholdes den sidste torsdag i måneden, var der 10 deltager. 
Klubbens Pro Mads Møller Nielsen afholder løbende træningsmoduler og varsler disse i 
holdsport. 

 
Regel- og handicapudvalget 
Der har været afholdt en kursusaften, hvor golfboks og klubbens hjemmeside blev 
gennemgået. Endvidere har der været en regeltur på banen, som vil blive gentaget for alle 
medlemmer. 

  
            Regionsgolf  
            Der har været udvist en god kampgejst på alle hold. Veteranhold D, VD3 med Asger Eriksen,  
            som holdkaptajn har klaret sig aldeles flot. De har vundet deres pulje med 10 p. og skal derfor  
            spille semifinale mod Hornbæk VD4 i Søllerød d. 23. august.   
  

IT Udvalget 
Intet nyt 
 
Turneringsudvalget 
Der skal afholdes Sommeferie-turnering søndag d. 3. juli. Der er 49 deltagere til denne  
turnering, som spilles som Best-ball. 
Sommerfest turnering er lørdag d. 6. august – og svinet er bestilt. 
 
Sponsorudvalget  
SE nedenstående MAIL FRA D. 29. JUNI  
”Medlemmer i Solrød Golfklub kan opnå 10% rabat på ALT hos TLP Golf. Dvs. også  
på nedsatte varer, herunder udsalgs- og outlet varer m.v.  
Rabatten kan opnås både ved køb online på hjemmesiden til levering, eller hvis man besøger 
den fysiske butik i Haslev. 
 



 

I feltet ”Rabatkoder” indtastes koden SOLRØD10 og herefter trykkes på ”Anvend kupon”. Ved 
køb online skal man i ”kommentarfeltet” til ordren skrive sit DGU medlemsnummer.  
Ved køb i den fysiske butik skal ens DGU-kort fremvises. Dette blot for at vise, at man er 
medlem af Solrød Golfklub, så rabatkoden ikke misbruges af folk, som ikke er medlem. 
 

3. Planlægning af Sommerfesten lørdag d. 6. august.  
Vi skal have helstegt pattegris, og der kommer et lokalt band 
 

4. EVT. 


