Møde med Udvalg og Klubberne i klubben, den15. november 2017.
Bestyrelsen:

Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Kim Frederiksen, Søren
Hansen, Jens Ødegaard, Susanne Rasmussen, Anders
Michaelsen og Erik F. Nielsen

Medarbejder:

Jeremy Twitchett og Claus Bo Jensen

Introudvalg:

Niels-Erik Sakariassen og Una Nielsen

Baneudvalg:

Søren Hansen og John Simonsen

Juniorudvalg:

Helle Nielsen og Casper Buchholtz

Dameklubben:

Kirsten Frederiksen og Bente Kaspersen

Manneklubben:

Carsten Pedersen og Jan Nyborg

Seniorklubben:

Vagn Due Hansen og Vagn Poulsen

Lov- og Regeludvalg:

Susanne Rasmussen

Handicapudvalg:

Palle Bredsgaard og Peter Christoffersen

Sponsorudvalg:

Anders Michaelsen

Eliteudvalg:

Kim Frederiksen og Jeremy Twitchett

Orientering fra bestyrelsen v/formand Lars Nøhr Olsen









2017 har været et fornuftigt år på trods af den våde sommer. Der er stor ros til
greenkeeperne som har haft en meget travl sæson.
Greenfeegæsterne har rost vores flotte bane og kommer igen år efter år.
Der har været en tilbagegang i medlemstallet på 29. Tilbagegang sker også i vores
naboklubber. Frafaldet er størst i gruppen 25 til 60 år.
Formanden opfordrer medlemmerne til at tage en ven med ud og prøve golfsporten.
Kalenderen har i år på visse tidspunkter været meget presset, der opfordres til at
turneringer fordeles således at de ikke falder i samme uge. Turneringer hvor der
kun er 30 – 50 deltagere kan gennemføres ved baglæns gunstart til glæde for
medlemmer og greenfeegæster.
Der er i bestyrelsen drøftet nye medlemsformer for at fastholde de medlemmer der
sjældent spiller.
Der opfordres til at klubberne i klubben forsøger at skaffe nye medlemmer.

Økonomi v/Kim Frederiksen
Orienterede om klubbens aktuelle økonomi. Klubbens nedgang i medlemstallet har
gjort at der er 136.000 kr. mindre end budgetteret. At sætte kontingentet op igen er
ikke vejen frem, vi må fremover vende alle sten for at få det til at hænge sammen.
Bestyrelsen har besluttet at indføre en ny restancepolitik som allerede her i efteråret er
effektueret.

Handicapudvalget v/ Palle Bredsgaard
Der har i år kun været 3 ansøgninger om handicapregulering, Palle opfordrer
medlemmer, der ikke lever op til deres handicap om at søge handicapregulering.
Hjemmeside
Medlemmerne opfordres til at fremsende informationer, der kan formidles via
hjemmesiden.
Sponsorudvalget v/ Anders Michaelsen
Der er nedsat et reklame og markedsføringsudvalg bestående af Anders Michaelsen,
Niels-Erik Sakariassen og Claus Jensen, som vil forsøge at fremme kendskabet til
golfklubben. I maj måned vil der blive solgt 2000 lodsedler til gavn for juniorarbejdet
m.m. Klubbens medlemmer opfordres til at være behjælpelig med salget af
lodsedlerne. Der vil også i maj måned blive afholdt et sponsorarrangement.
Baneudvalget v/ Søren Hansen
Det har krævet stor arbejdsindsats at holde banen i år, dette var ikke lykkedes uden
frivillig arbejdskraft, stor tak til de frivillige. Hul 7´s fairway er ændret og hul 4´s
green vil blive ændret i 2018. Der arbejdes fortsat på en masterplan, ligesom der
arbejdes på at ændre teesteder fra at være gul og rød til fremover at betegnes i meter,
ligesom der bliver flere kombinationer og kortere teesteder.
Der blev fra flere medlemmer forespurgt hvorvidt man kunne spille til sommergreens
hele året. Søren oplyser, at det i bestyrelsen er besluttet at der fortsat spilles til
vintergreens, idet det skader greens at benytte dem om vinteren.
Medlemmerne opfordres til at rette nedslagsmærker også selv om det ikke er ens eget
nedslagsmærke.
Greenkeeper v/ John Simonsen
John Simonsen uddybede fagligt grunden til at vi skal skåne greens om vinteren.
Flere medlemmer spurgte til brug af vogn m.m. i vinterperioden. John oplyste, at der
var en navneliste på dem der har tilladelse til at bruge vogn. Det blev præciseret at når
der bruges vogn skal der køres i semirough eller rough. Dette vil blive præciseret i
klubben og overfor dem som har vogntilladelse. Der vil fremover blive udstedt et kort
som skal bæres på de medlemmer der har vogntilladelse.
Husudvalget v/ Jens Ødegaard
Mandagsdrengene har haft rigeligt at se til i år, de har bl.a. revet bunkers hele
sæsonen, ligesom træerne i øjeblikket beskæres. Mandagsdrengene har i år afholdt
Spanish Open med spisning og vin ad libitum 61 pers. havde tilmeldt sig og havde en
hyggelig aften med dejlig mad og vin.
Tuneringsudvalget v/Susanne Rasmussen
Matchkalenderen er ved at være på plads og vil snart blive fremsendt.
Susanne oplyser at man også næste år vil fortsætte 9 hullers matcherne, idet nye
spillere får turneringserfaring.

Regeludvalget v/ Susanne Rasmussen
Der er mange nye regler på vej. Der vil komme information så snart de bliver
offentliggjort.
Intro-udvalget v/ Niels-Erik Sakariassen
Forsøget med gratis prøvemedlemsskab ophæves, da det ikke har givet nye
medlemmer. Handicapgrænsen for at deltage i kaninklubben nedsættes til hcp. 26 for
at fastholde nye medlemmer i klubben. Der vil blive forsøgt forskellige tiltag for at få
sluset nye medlemmer fra kaninklubben til andre klubber i klubben.
Juniorudvalget v/ Helle Nielsen
Der er p.t. 43 juniormedlemmer, der var i starten af sæsonen 20 nye spillere, men
disse stoppede igen efter prøvetiden. Juniorafdelingen har igen i år været vært ved 2
store arrangementer - stor ros til alle der har hjulpet med cafe m.m. Vore juniorer har
opnået fine resultater i løbet af året. Det er i udvalget blevet diskuteret, hvordan vi kan
fastholde de unge piger. Også i år vil juniorafdelingen deltage i juleoptoget.
Seniorudvalget v/Vagn Due Hansen
God sæson i år 2017. Medlemstallet har været stabilt 125 medlemmer. Der er igen i år
arrangeret tur til Tyskland, hvor 50 medlemmer deltager. Medlemmer af bestyrelsen er
ændret på grund af flytning og sygdom.
Dameklubben v/ Kirsten Frederiksen
Matchkalenderen er ved at være klar for kommende sæson. Der vil i år blive afholdt
Pink Cup i samarbejde med manneklubben. Ny bestyrelse er tiltrådt, der er i øjeblikket
56 medlemmer i dameklubben, men man vil arbejde på at få kaniner til at melde sig
ind i dameklubben.
Manneklubben v/ Jan Nyborg
Har fremsendt matchprogram for 2018. Manneklubben opfordrer til fællesskab i stedet
for klike. Medlemstallet i manneklubben er stabilt, man vil også her tage initiativ til at
skaffe medlemmer fra kaninklubben. Der fremkom forslag om at medlemmer fra
manneklubben deltog om mandagen sammen med kaninerne. Det er i år forløbet fint
med sammenfletningen i forbindelse med elitetræningen. Der blev forespurgt til
tidligere ønske om fjernsyn i klubben. Det blev meddelt at dette ikke pt. er aktuelt da
det vil koste 14.000 kr. om året.
Eliteudvalg v/ Jeremy Twitchett
Vintertræningen blev i år en succes med stort fremmøde, dette var også tilfældet i
starten af sæsonen og vores turneringshold klarede sig fint. 3 div. spillede
oprykningskamp om at komme i 2. div. men tabte desværre. Også i år har vi tilmeldt 3
herrehold og 1 damehold, Jesper Eriksen vil være holdleder for kvalholdet i år.
Shoppen
Proshoppen har igen i år været sponsor ved Puttingmesterskaber, Twitchett Cup og
Glögg match i sidstnævnte turnering deltog 90 spillere og der blev efterfølgende
afholdt bazar.

Sekretariat v/Claus Bo Jensen
Klubberne i klubben blev opfordret til at fremsende matchkalender for 2018, idet der
allerede på nuværende tidspunkt kommer reservationer fra hoteller og greenfee.
Hjertestarteren er nu registreret på hjertestarter.dk. Der har været stor ros fra
greenfeegæster både vedrørende banen, men også over den behandling de møder fra
vores medlemmer på banen.
Evt.
Formanden opfordrer alle i klubben til at tage en ven med således at vi kan
fastholde vores medlemstal.
Mødet hævet kl. 21.55
Claus Bo Jensen
Referent

