
NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN       APRIL – MAJ 2022 
 
 
Torsdag d. 21. april holdt bestyrelsen et on-line møde, hvor nedenstående blev drøftet. 
 

• JP rykker medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent 
• Træner Mads M. Nielsen vil løbende afholde træningsmoduler af 1,5 times varighed i 

stedet for at komme en fast ugedag md nybegynderne – og der vil være gratis 
træningsbolde. Dog vil begynderudvalget fortsat mødes med nybegynderne og klub + 37 
hver torsdag fra kl. 17-19.30. Der vil også her være en spand gratis træningsbolde til 
nybegynderne  

• De sidste detaljer til Golfens dag blev fastlagt. Der kommer 17 hjælpere, og der bliver 
indkøbt morgenmad. Folderen til golfens dag A5-format og indmeldelsesblanket er 
udarbejdet – Pia trykker dem. 
Asger bliver spurgt om at trykke opslaget om golfens dag i A3- format, som så kan sættes i 
skiltene ved parkeringspladsen. Det vil være en puttingturnering for hver time.  
Der er mulighed at få en pølse med brød og en øl eller vand ved turneringspavillonen, som 
Flemming betaler. 

• Næste turnering er forårsturneringen d. 8. maj. Der spilles stableford i to eller tre rækker 
afhængig af deltagerantallet. Holdene eller boldene vil inddelt efter samme gennemsnitlige 
hcp-sum. Maden er grillet mørbrad med flødekartofler og grøn salat. 

• JP tager initiativ til en arbejdsdag. 
• Solstrålerne står for Pink Cup. 

 
 
 
 
Mandag d. 13. juni 2022 holdt bestyrelsen endnu et on-line møde, hvor nedenstående blev drøftet 
 

• Pink Cup forløb godt. Det endelige resultat er ikke opgjort endnu – men pt. er der 
indsamlet 29.000 kr. Bare så flot. 

• Næste turnering er søndag d. 3. juli. Der spilles bestball med hold på 3 bolde i en eller to 
rækker.  

• Maden bliver kylling med agurkesalat – rabarberkompot – det bliver catering. 
Helen undersøger nærmere. 

• Vi holder en del små bestyrelsesmøder – men skal blive bedre til at få sendt informationer 
ud. Medlemmerne er interesseret i at høre om dette og hint. 

• Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 30. juni kl. 17 i Turneringspavillonen. Pia udarbejder 
dagsorden. 

  
 
  


