
Referat af SU møde afholdt den 24.6 2021 i Solrød Golfklub 

Til stede:  

Flemming Hyveled, FH 
Jan Vodstrup, JV 
Johnny Petersen, JP 
Pia Hansen, PH 
 

Pkt. 1. på dagsorden var nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen orienterede om at ”Snus til Golfen” blev afsluttet dagen efter, og JP spurgte til, om man kunne 

give et tilbud til de resterende 7 personer, som havde deltaget i arrangementet. Der er en der allerede har 

indmeldt sig. FH indvilgede i, at vi kunne tilbyde at de kunne melde sig ind for 3.600 kr. for resten af 

sæsonen. 

 PH orienterede omkring afholdelse af Pink Cup, som trods corona er forløbet rigtig flot. Der kommer 

endeligt resultat, når det sidste arrangement er blevet afholdt. 

Pkt 2. nyt fra baneejeren. 

Der er intet nyt. 

Pkt. 3 Banens beskaffenhed. 

Der var en længere snak omkring banens og anlæggets beskaffenhed. Bestyrelsen har fået kritik omkring 

banen, både fra nuværende medlemmer, men også fra de medlemmer som har valgt at forlade klubben. 

Det er selvfølgelig ærgerligt!. Bestyrelsen vil meget gerne i dialog med FH, om hvordan vi kan gøre det 

bedre og hvordan vi kan gøre vores medlemmer tilfredse med vores bane.  

Dem der har valgt, at forlade Solrød GK kan vi selvfølgelig ikke gøre mere for, men vi vil rigtig gerne gøre 

hvad vi kan vores medlemmer. Vi havde en positiv dialog med FH, som også erkendte, at der var sket en fejl 

i forbindelse med at slå fairway og banen i al almindelighed inden for den sidste periode, hvilket havde 

betydet, at fairway var alt for højt, og når det blev slået, lå det i bunker.  

Fra bestyrelsen side, har vi tilbudt, at vi gerne vil hjælpe. Vi er bekendt med, at det kun er Mads og FH der 

passer banen, og vi ved, at det er meget svært, at nå det hele når der kun er de to til at gøre arbejdet. Vi 

havde en dialog om der ikke kunne blive ansat en mere, men til det er svaret, at det er der ikke økonomi til 

med kun 220 medlemmer i klubben. 

Vi har fra bestyrelsen side tilbudt at hjælpe. Det kan være med at holde bunker eller måske luge noget her 

eller der, under alle omstændigheder tror vi, at hvis dem der har lyst giver en hånd med, så kan vi få en 

bane vi kan være glade og tilfredse med.  Og så kan der blive brugt flere kræfter på banens vedligeholdelse. 

Fra bestyrelsen side, er vi fuldstændig klar over, at der er rigtig mange der vil sige: det er ikke hvad vi 

betaler for, vi betaler for at spille golf og ikke for at luge eller passe bunker. – og det er fuldstændig 

forståeligt – men vi er sikker på at der stadig er mange der gider at give en hånd med for at bibeholde 

Solrød Golfklub og vores medlemmer. 

Pkt. 4 Eventuelt 

Der var snak om at gøre en indsats for at få nye skilte til banen. Vi er gået i dialog med en fælles indsats for 

at få lavet skiltene. 

Pha  

25.06.2021 



 

 


