
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	   	   Solrød	  Golfklub	  d.	  10.	  august	  2017	  
	  

1.   Referat	  og	  dagsorden	  godkendt	  
	  

2.   Referater	  skal	  udsendes	  senest	  en	  uge	  efter	  mødet	  
	  

3.   Sekretariat	  +	  økonomi	   v/LØ	  
Medlemsstatus	  pr.	  d.	  13/07	  -‐	  2017.	  I	  alt	  241	  medlemmer	  fordelt	  	  
	   	  
	   26.08.15	   07.01.16	   09.06.16	   23.08.16	   19.06.17	   13.07.17	  
Seniorer	   211	   222	   215	   218	   201	   202	  
Juniorer	   8	   9	   7	   7	   4	   4	  
Passive	   15	   14	   8	   8	   7	   7	  
Hverdag	   31	   31	   17	   17	   21	   28	  
I	  alt	   265	   276	   247	   250	   233	   241	  

	   	  
Bestyrelsen	  regner	  med	  at	  det	  opstillede	  resultat	  for	  2017	  holder,	  hvor	  vi	  vil	  komme	  ud	  
med	  et	  underskud	  på	  7000	  kr.	  

	  
4.   Samarbejdsudvalg	  	  

Der	  har	  været	  løbende	  samtaler	  med	  Flemming.	  
Intet	  at	  bemærke	  
	   	  
IT	  
Svend-‐Erik	  vil	  holde	  et	  mindre	  kursus	  i	  redigering	  af	  hjemmesiden	  tirsdag	  d.	  29.	  August	  
for	  bestyrelsen	  samt	  Johnny,	  Jan	  G.	  og	  Raymond.	  	  

	  
Kvalifikationsholdet	  
Skal	  spille	  en	  udekamp	  mod	  Langesø.	  
	  
Regionshold	   v/Jan	  Garmund	  
Alle	  kampene	  er	  afsluttet,	  dog	  er	  B9	  gået	  videre	  til	  ¼	  finalen,	  der	  skal	  spilles	  på	  mandag	  	  
d.	  14.	  August	  mod	  Ree	  Golf	  på	  Køges	  golfbane.	  
Desværre	  tabte	  D-‐holdet	  deres	  sidste	  kamp.	  Regionsholdene	  har	  kørt	  fint	  gennem	  
sæsonen.	  
	  
Juniorerne	   v/Simon	  Holmes	  
Sjov	  sommer	  blev	  afholdt	  d.	  4.	  August,	  hvor	  der	  var	  20	  deltagere.	  	  Poul	  Kronvold,	  Birgitte	  
og	  Simon	  Holmes	  stod	  for	  arrangementet.	  
	  
HCP-‐udvalg	   v/Søren	  Buch	  
Intet	  at	  bemærke	  
	  
Turneringsudvalg	   v/PA,	  SJ,	  HH	  og	  Arne	  Jensen	  
Der	  blev	  afholdt	  Midsommerturnering	  d.	  9.	  Juli,	  hvor	  70	  medlemmer	  deltog.	  Denne	  
turnering	  var	  samtidig	  den	  sidste	  match	  inden	  for	  den	  landsdækkende	  Abacus	  Cup.	  	  
Følgende	  medlemmer:	  Hafthor,	  Robert,	  Lars,	  Asger	  og	  Jørn,	  	  



skal	  spille	  landsdelsfinale,	  som	  bliver	  afholdt	  d.	  17.	  september	  på	  Møns	  Golfklubs	  bane.	  	  
Der	  bliver	  denne	  dag	  afholdt	  5	  landsdelsfinaler	  i	  alt.	  De	  to	  bedste	  klubber	  fra	  hver	  
landsdelsfinale	  går	  videre	  til	  landsfinalen,	  som	  bliver	  afholdt	  d.	  1.	  Okt.	  på	  Randers	  Golf	  
Klub.	  	  
Bestyrelsen	  havde	  besluttet,	  at	  der	  skulle	  være	  mindst	  25	  deltagere	  fra	  Harekær	  Golfklub,	  
såfremt	   ”Slaget	   ved	   Køge	   Bugt”	   skulle	   afholdes	  mod	  Harekær.	   Der	   var	   for	   få	   spillere	   fra	  
Harekær,	  der	  tilmeldte	  sig	  turneringen.	  Bestyrelsen	  har	  derfor	  truffet	  den	  beslutning	  af	  dette	  
arrangement	  fremover	  ikke	  vil	  blive	  gennemført	  mere.	  
Vi	  afholdt	  i	  stedet	  en	  turnering	  for	  egne	  medlemmer,	  hvor	  47	  spillere	  deltog.	  	  

	  
Den	  næste	  turnering	  er	  en	  parturnering,	  som	  afsluttes	  med	  en	  klubfest,	  hvor	  kærester	  eller	  
ægtefælle	  kan	  deltage.	  Herreklubben	  står	  for	  dette	  arrangement.	  

	  	  
Baneudvalg	   v/PA	  
Tee-‐stedet	  på	  hul	  17	  bliver	  klar	  til	  klubmesterskaberne.	  

	  
Sponsorudvalg	   v/LØ	  og	  SJ	  
Intet	  nyt	  
	  
Redaktion	   v/	  HH	  
Intet	  nyt	  
	  
Begynderudvalg	   	   PA,	  SJ,	  HH	  og	  Johnny	  Petersen	  
Begyndermatchene	  er	  gået	  i	  gang.	  De	  afholdes	  på	  onsdage	  fra	  kl.	  18	  frem	  til	  d.	  27.	  
september.	  Der	  er	  gratis	  træning	  med	  Simon	  Holmes	  for	  kl.	  17.30-‐18.	  Denne	  dag	  er	  
fortrinsvis	  for	  begyndere	  uden	  DGU-‐kort.	  Kontakt	  Johnny:	  30230253.	  	  
Begyndere	  med	  DGU-‐kort	  kan	  med	  fordel	  møde	  om	  på	  torsdag	  kl.	  17	  og	  spille	  med	  
ligestillede.	  Kontakt	  evt.	  Morten	  28153429.	  

	  
Seniorklub	   v/Ole	  Würtz	  
Onsdag	  d.	  9.	  August	  var	  seniorklubben	  på	  tur	  til	  Ørsted	  Fisk	  og	  Golf.	  Det	  var	  en	  god	  og	  
fornøjelig	  tur.	  
	  
Dameklub/	  Solstrålerne	   v/PH	  
Såfremt	  vi	  kommer	  med	  til	  landsfinalen	  i	  Pink	  Cup,	  vil	  det	  være	  Sonja	  og	  Elsebeth,	  der	  skal	  
spille	  for	  Solrød	  Golfklub.	  	  
Tirsdag	  d.	  2.	  August	  afholdt	  Solstrålerne	  deres	  lille	  interne	  match,	  som	  altid	  afsluttes	  med	  
fællesspisning.	  20	  medlemmer	  deltog	  –	  og	  det	  var	  som	  sædvanligt	  ganske	  hyggeligt.	  	  	  
D.	  2.	  –	  3.	  september	  tager	  Dameklubben	  til	  Falster,	  hvor	  de	  skal	  spille	  to	  skønne	  baner.	  	  
	  
Herreklub/	  Solrødderne	   v/Jan	  Garmund	  
Sol-‐Cup-‐turneringen	  forløber	  fint.	  Herreklubben	  står	  for	  sommerfesten,	  der	  afholdes	  
lørdag	  d.	  19.	  August.	  Herreklubben	  tager	  til	  Samsø	  og	  spiller	  d.	  16.	  September.	  	  

	  
5.   Ældresagen	  

Lars	  og	  Johnny	  har	  holdt	  møde	  med	  Flemming	  d.	  25.	  juli	  og	  evaluerede	  forløbet.	  Alle	  har	  
været	  glade	  og	  meget	  tilfredse	  med	  arrangementet.	  Der	  er	  kommet	  9	  medlemmer	  til	  



klubben	  i	  forbindelse	  med	  dette	  forløb.	  Vi	  gentager	  succesen	  til	  næste	  år.	  En	  stor	  tak	  til	  
Johnny	  og	  de	  øvrige	  klubmedlemmer,	  der	  har	  hjulpet	  til	  med	  dette	  arrangement.	  

	  
6.   Arbejdsdag	  

Flemming	  vil	  gerne	  gå	  ind	  i	  arbejdet	  med	  en	  fælles	  arbejdsdag,	  hvor	  medlemmer	  kommer	  
og	  hjælper	  til	  med	  at	  rette	  op	  på	  banen.	  Lars	  og	  Kenneth	  skriver	  ud	  om	  dagen.	  
Dagen	  bliver	  formentlig	  afholdt	  enten	  d.	  2.	  eller	  d.	  3	  september.	  	  

	  
7.   Evt.	  

Der	  kommer	  nu	  en	  ung	  pige	  to	  gange	  om	  ugen	  for	  at	  gøre	  klubhuset	  rent.	  
	  

	  
	  


