
Referat - Solrød Golfklub torsdag d. 16.12.21 via Messenger  
 
Der har ikke været afholdt fysiske bestyrelsesmøde i sommerferien og i sensommeren. Bestyrelsen 
har løbende været dialog med hinanden via mails og telefonsamtaler for at planlægge og afholde  
klubfesten, klubmesterskabet, Løvfalds- og Mortens turneringen, derfor er der intet referat siden 
juni måned.   
 

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

             I alt          241          240                209               219             225 
  

Da vi i skrivende stund ikke har modtaget alle regninger for 2021 er regnskabet ikke færdigt 
endnu- men det tegner til, at resultatet bliver væsentligt bedre end forventet 
 
Der er flere poster, hvor klubben har brugt færre penge end budgetteret blandt andet et 
overskud på posten interne turneringer. Der var til interne turneringer budgetteret med et 
forbrug på t.kr 82, men der har kun været udgifter på t.kr 61. Det skyldes, at udgifterne til 
bespisningen ved turneringerne har været mindre end ventet fordi vi selv har lavet meget 
af maden. Herudover kan det nævnes, at omkostningen til vores træner og juniorer også 
bidrager positivt til resultatet.    

 
2. Træner 

Drøftet. Pia Hansen afventer at holde møde med Mads Møller Nielsen snarest. 
 

3. Kontingentet blev drøftet.  
 

4. Nyt fra diverse udvalg 
Samarbejdsudvalg  PH, JP, JVN 
Intet nyt 
 
Solrøds Youngster   JP 
Intet nyt 
 
Seniorklub  Kate og Johnny Petersen 
Seniorklubben havde en fin julefrokost med banko. Kate og Johnny havde selv stået al 
madlavningen. 1000 tak for det. Det var en stor succes. 
 
Dameklub  SJ 
Dameklubben havde en meget vellykket overnatningstur i begyndelsen af september til 
Møn Golfklub, hvor banen blev spillet to gange. Turen var så god – at dameklubben 
allerede nu har booket Møn golfklubben i den kommende sæson. 
Vi mødes hver tirsdag og søndag kl. 10, såfremt vejret er til det. 



Dameklubben afholder Nytårskur fredag d. 21. januar 2022. 
 
 
Herreklub  JG 
Herreklubben blev desværre nødt til at aflyse julefrokosten pga. Corona.  
Begynderudvalg  HH, SEW 
Intet nyt 
 
Klub 37  SEW, JE  
Intet nyt 

    
Regionshold  JG 
Skal drøftes snarest – hvor mange hold skal vi tilmelde? 
   
Regel- og HCP-udvalg SB 
Intet nyt 
  
Turneringsudvalg  JVN, HH, SJ  
Vi udkommer snart med en turneringsplan – banelukningen skal godkendes af Fl Hyveled.  
 
Vi håber på, at vi kan afholde vor nytårsturneringen d. 9. januar under en eller  
anden form. Vi påtænker, at der kun spilles 9-huller med en A- og B-række.  
Gaverne bliver 3-2-1 flaske vin. Turneringsfee: 50 kr. 
Efter turneringen vil vi servere en grillpølse med brød udenfor i restaurant fodkold.  
Nu må vi se, om vi overhovedet må afholde en turnering mht. restriktionerne Corona. 
 
Baneudvalg  JP, JG 
Alle greens er blevet vertikalt skåret. De bliver bedre næste år.  
 
Sponsorudvalg  JP, JVN 
TLP vil også i den kommende sæson sponsorer klubben   

 
4. Generalforsamlingen           

vil blive afholdt i uge 11 i aktivitetscentret. 
    

5. EVT. 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 17. januar kl. 18.30.  
Suppleanterne vil blive inviteret til dette møde. 

 


