
 

 Referat fra bestyrelsesmøde Solrød Golfklub mandag d. 15. august kl. 18.30  
 
1. Sekretariat + økonomi 

  
Medlems status 01.03.2021 07.04.2021 24.06.2021 16.12.2021 30.06.2022 15.08.2022  
Hverdagsmedlem 43 38 40 41 40 39  
Juniorer 18 15 14 14 11 11  
Ung senior (19-24 år) 2 1 1 1 1 1  
Passive  7 9 9 10 8 7  
Langdistance  1 1 1 0 0  
Seniorer 120 145 154 159 129 127  
I ALT 190 209 219 226 189 185  

 
Taget til efterretning. 

 
2. Nyt fra diverse udvalg 

Samarbejdsudvalget  
Intet nyt – det sidste SU-referat se dette link.  http://solrodgolf.dk/wp-content/uploads/2022/07/referat-d.-SU-04.07.2022.pdf 

 
  Baneudvalget 

Jan og Johnny hjælper til med at flytte huller sammen med Mads jævnligt, så de ligger 
fornuftigt. Greens er et problem, og de bliver plejet og vandet jævnligt. 
 
Dameklubben ”Solstrålerne”. 
Vi skal ud at sejle fredag d. 19. august, såfremt der tilmeldinger nok ellers udskydes turen til 
foråret. 
Der er dametur med overnatning til Møn golfresort d. 3.- 4. september til Møn.  Der er 16 
deltagere, og der er en enkel ledig plads 
 
  
Herreklubben Solrødderne 
Der er 9-huls turnering på mandag, hvor der bliver grillet pølser – store præmier. Der er et fint  
fremmøde om formiddagen.  
 
Seniorklubben  
Seniorklubben har nu 67 medlemmer. Seniorerne har en udflugt til Køge Nord d. 14.sept., 
Meld jer til snarest, der er plads til 401 deltagere.  

 
 
Ungdomsklubben (team Youngster’s) 
Der var en lille opstartsturnering tirsdag d. 9. aug., hvor der blev spillet Texas Scramble med 
instruktør. Bagefter blev der grillet – og alle hyggede sig.  
Juniorer går ud om søndagen. 



 

 
Begynderudvalget  
Der er et fint fremmøde hos begynderne og + 37 – hver torsdag. Træner Mads Møller har 
holdt ferie i juli, men afholdt et træningsmodul d. 10. august. 
Klub + 37 tager til Vallø søndag d. 4. september, hvor de spiller og spiser. Der er 12 deltagere.  

 
Regel- og handicapudvalget 
Alle indberetter jævnligt deres scorer – Det er super flot. 
Der vil blive afholdt et regelkursus for begynderne torsdag d. 1. sept. 
Hvis der i øvrigt er behov for regelkursus, afholder Johnny det gerne   

  
            Regionsgolf  

Veteranhold D, VD3 med Asger Eriksen, som holdkaptajn, skal spille semifinale mod Hornbæk  
VD4 i Søllerød d. 23. august.   

  
IT Udvalget 
Intet nyt 
 
Turneringsudvalget 
Sommerfesten forløb godt, og der blev danset en hel del. 
Måske skal vi se finde en anden leverandør mht. helstegt pattegris.  

 
Sponsorudvalget  
Intet nyt 
 

3. Afvikling af klubmesterskab. 
Herre spiller to runder lørdag. Herre + 55, juniorer og damer spiller en runde lørdag. 
Der spilles slagspil i alle rækker. Der vil blive mulighed for at købe 2 stykker smørrebrød. 
Søndag spiller ovennævnte rækker igen en runde med slagspil. 
Derudover vil der søndag være mulighed for at tilmelde sig en runde, hvor der bliver spillet 
med stableford/hcp. 
Der vil blive serveret pølser med brød til de fremmødte ved præmieoverrækkelsen. 
Præmier – sørger Pia for. 
 

4. Fritid i Solrød 
Vi har i år tilmeldt os arrangementet ”Fritid i Solrød”, der afholdes lørdag d. 27. august kl. 10 -
14.  Jan sørger for en putte – bane. 
Johnny taler med FH, om muligheden for at få isbilen ned i SC.  Der købes is til børn, der får 
bolden i hul på banen. Evt. konkurrence om ties og bolde i glas.  
 
 

5. Hjælperturnering. 



 

En turnering, som afholdes for holdkaptajner under Regions golf samt de mange andre 
medlemmer, som hjælper til ved klub i klubberne – og begynderaftner m.m. 
Turneringen skal afholdes d. 1. eller 2. oktober. Pia undersøger, hvad der er muligt. 
 

6. EVT. 
Hvilke regler er der omkring at medbringe egne øl og vand på banen? Det har været drøftet i 
Herreklubben. Helen finder referatet. 
 
Nedenstående udklip er fra referatet fra generalforsamlingen d. 10. marts 2016 
under punktet evt.  

Ole Wurtz 13 : Det er problematisk for seniorklubben, at der ikke kan trækkes 40 øller i 
automaten på en gang. 
PH: Vi må respektere, at det er baneejerens virksomhed – og vi er nødt til at trække 
baneejerens øl i den opstillede automat.  

Reglerne vedr. medbragte drikkevarer,  såsom øl og vand er følgende:  

• Der må indtages medbragte drikkevarer under spil ude på banen 	
• Medbragte drikkevarer må nydes bag grusstien ud mod søen. 	
• Der må ikke nydes medbragte drikkevarer i området ved og i turneringspavillonen samt 

ved og i klubhuset. Drikkevarer skal købes i automaterne. 	Løst og fast om dette og hint.	

Til orientering, så påtænke Flemming på dette tidspunkt at lade Bodils Landkøkken åbne en filial her i 
klubhuset	

• Når Bodil åbner, vil hun overtage hele salget af øl og vand. Bodil kan vel også være med 
til at skabe lidt mere liv – ved f.eks. at sælge stegt flæsk med persille sovs m.m. 	

• Afventer at køkkenet bliver færdigt – så må vi se, hvad der sker. 	

   


