
 Referat fra bestyrelsesmøde Solrød Golfklub onsdag d. 19. oktober 2022  
 

 

1. Sekretariat + økonomi 
  

Medlems status 01.03.2021 07.04.2021 24.06.2021 16.12.2021 30.06.2022 15.08.2022 19.10.2022 

Hverdagsmedlem 43 38 40 41 40 40 40 

Juniorer 18 15 14 14 11 11 7 

Ung senior (19-24 år) 2 1 1 1 1 1 1 

Passive  7 9 9 10 8 8 8 

Langdistance  1 1 1 0 0 0 

Seniorer 120 145 154 159 129 131 131 

I ALT 190 209 219 226 189 191 187 

      

      

 

 

2. Nyt fra diverse udvalg 
Samarbejdsudvalget  
Aftale med Flemming omkring vintertilbud til nye medlemmer. PDF fil på Facebook. 
Medlemmer opfordres til at dele filen. 
 

Baneudvalget 
Huller til vinter positioner. Greens er blevet meget bedre og blevet eftersået. 
Der kommer måtte på hul 3, herre teested nede i hullet. 

 
Dameklubben ”Solstrålerne”. 
Har haft en dejlig weekendtur til Møn med 16 deltagere. Biograftur med spisning i Solrød og 
set Bamse. Planlægger miniturnering i november med spisning. 
  

Herreklubben Solrødderne 

Afslutningsturnering d. 10. oktober med norsk golf. I vinter halvåret spilles søndage kl. 9.00 
og mandage kl. 9.30. 

 

Seniorklubben  
Seniorklubben har nu 67 medlemmer. Har været i Køge golf, stor tilslutning.  Holder 
afslutning d. 14. december med julebanko, spisning, turnering og store præmier. 

 

Ungdomsklubben (team Youngster’s) 
Har hold afslutning med turnering og pizza. Sara blev junior klubmester. 
Planlægger en æbleskive og gløgg turnering 

 

Begynderudvalget  
Har haft afslutning med mad og turnering sammen med klub 37 

 



Regel- og handicapudvalget 
Banevandringer på banen med gennemgang af regler. Både nye og gamle medlemmer 
deltog. 
Der er indført oplæg inden for et scorekort pr. 10-10. 
Der kommer nye regel pr. 1-1-2023. Ganske få ændringer. Herom senere. 

  

             Regionsgolf  
 Intet nyt 

  

IT Udvalget 
Intet nyt 

 

Turneringsudvalget 
Har afholdt klubmesterskaber. Klubmester blev Nils Peter Rønholt hos herrer, Kurt Petersen hos  
Senior 55+, Pia Hansen hos damer og som noget nyt var der indført en hcp/ stabelford mester med 
Palle Petersen som vinder. 
Har afholdt Afslutningsturnering og Løvfaldsturnering med stort deltager antal og spisning.  
Årets sidste turnering, Mortens Turnering, d 6-11. Vi afprøver ny madleverandør, MadMedMening. 
Nytårsturnering søndag d. 8. januar 2023. 

 

Sponsorudvalget  
Intet nyt 

 

 

3. Fritid i Solrød 
27. august havde klubben en pavillon i Solrød Center. Mange besøgende. Børn prøvede 
vores putterbane og fik is. 

 

 

4. Hjælperturnering. 
Den 2. oktober var vi i Midtsjællands Golf. Bestyrelsen vil endnu engang takke alle som 
yder en stor hjælp ved diverse arrangementer. 

 

 

5. EVT. 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at ikke alle får betalt for deres buggy til vores 
turneringer. Dette er bestemt ikke i orden. Vi opfordrer dem som ønsker at køre i buggy til 
enten at lave en general aftale med Flemming Hyveled eller huske betalingen. En anden 
mulighed kan blive, at der betales for buggyen sammen med turneringfee/ spisning. Dette 
aftales med Flemming hvis han ønsker dette. 
 
Næste møde 7. december 2022 


