Referat fra møde mellem bestyrelsen, udvalg og ”klubberne i klubben”
Tirsdag 22. januar 2013 kl. 19.00
Til stede:

John Simonsen, Bente Kamper, Vagn Due Hansen, Birthe Due Pedersen, Sus
Jensen, Susanne Rasmussen, Michael Bonde, Palle Bredsgaard, Helle Nielsen, Birgit Wede, Niels-Erik
Sakariassen, Una Toft Nielsen, Erling Olesen, Jannie Lund Bjørk, Niels Overgaard, Tommy Christensen, Jens
Ødegaard, Ulrich Skjold, Kaj Jensen, Jørgen Knudsen, Carsten Petersen, John Sidor, Lars Nøhr Olsen, Jørgen
W. Nielsen – i alt 24 deltagere

Kaj Jensen

Orienterede om den forløbne sæson i klubben, om klubbladet og evt. plan om
overgang til elektronisk udsendelse i stedet for blad.
Carsten Petersen bakkede op om den elektroniske udsendelse og opfordrede endvidere til en blog på
hjemmesiden, hvor medlemmerne kunne debattere.

Tommy Christensen

Orienterede om det forløbne regnskabsår og det forventede regnskabsresultat
og planlagte anskaffelser i 2013 indenfor budgettet for 2013, som var ved at falde på plads med udsigt til
en beskeden kontingentstigning fra 2. halvår 2013.

Jørgen Knudsen

Orienterede om handicapstatistik, den første årsrevision af medlemmernes
handicap og den gruppe af medlemmer, som havde mistet deres EGA-handicap som følge af for få
indleverede scorekort i 2012. Handicappet kan generhverves ved indlevering af 3 EDS-scorekort ved
sæsonstart 2013 i april.

Jørgen W. Nielsen

Orienterede om, at der fra april åbnes mulighed for, at medlemmerne selv kan
indberette scorekort og at det kan ske fra skærmen i klubhuset og hjemmefra, men opfordrede til, at man
gjorde det hjemmefra, hvis der var ”kø” ved skærmen i forhallen, da indberetningen tager lidt tid som følge
af, at scoren skal indtastes med antal slag hul for hul. Alternativt kan medlemmerne stadig aflevere
scorekort i greenfeeboksen i forhallen.

Carsten Petersen

Orienterede om Manneklubbens aktiviteter og herunder, at der nu var
etableret samarbejde mellem alle LF-klubberne. Desuden om, at Manneklubben nu vil starte egen
hjemmeside op. John Sidor suppelerede med oplysning om, at Manneklubben i år skal have nye klubtrøjer
med sponsorlogo på.
Kaj Jensen opfordrede til, at man først tog kontakt med Sponsorudvalget til koordinering af at
Manneklubbens henvendelse til sponsorer ikke ville være i konflikt med Sponsorudvalgets planlægning.

Birthe Due Pedersen

Orienterede kort om Dameklubbens aktiviteter i 2013, herunder om
sæsonstart 26. marts samt Pink Cup i maj, som vil være en åben match.

Niels-Erik Sakariassen

Orienterede om Introduktionsudvalgets mange aktiviteter i løbet af 2013,
herunder om Golfens Dag 14. april, Åbent Hus den sidste mandag i hver måned, Golfskole i juli, Firmagolf
og Gade-Vej-golf.
Klubbestyrelsen oplyste, at udvalgets ønske om at udstede en voucher til alle klubbens medlemmer om
gratis at kunne tage en gæst med på par-3 banen var ændret til, at alle klubbens medlemmer gratis har lov
til at tage en gæst med på par-3 banen som en appetitvækker til at begynde at spille golf (uden voucher).

Helle Nielsen

Orienterede kort om juniorafdelingens aktiviteter, herunder at
man planlagde et arrangement en søndag eftermiddag, hvor juniorspilleren kan tage en ven eller forældre
med i klubben. Endvidere at der den 16. juni vil blive afviklet distriktsfinaler i DGU-regi, hvor banen vil være
lukket hele dagen.

Vagn Due Hansen

Orienterede kort om seniorklubbens aktiviteter, herunder om sæsonstarten 4.

april 2013.

Niels Overgaard

Orienterede kort om baneudvalgets aktiviteter i den forløbne sæson og lagde
op til at der også i fremtiden ville forekomme omlægninger af greens, men at der p.t. ingen planer var.

Jens Ødegaard

Orienterede om vinterens arbejde med styning af småtræer på banen og
fældning af træer ved søen. Brænde vil kunne købes for 200 kr. pr. rummeter ved henvendelse til Erik Rask.

John Simonsen
Orienterede om de nye pesticidaftaler, som gælder fra 2013, hvor der
stilles yderligere strenge krav til reduceret benyttelse af pesticider. Desuden om driving rangen,
hvor der vil komme nye flagplaceringer samt mere detaljerede oplysninger på udslagsstederne om
afstande til flagene.
Kaj Jensen supplerede med at fortælle, at det fremover bliver et bestyrelses-/formandsansvar at
stå inden for at overholde pesticidaftalens rammer.
Michael Bonde
Gav en kort orientering om eliteholdenes situation nu, hvor Vestlollands
Golfklub var udtrådt af samarbejdet og om vintertræningen, der fandt sted i Halstedhus’ lokaler på gunstige
økonomiske vilkår.
Birgit Wede oplyste, at Henrik Justesen havde tilkendegivet ønske om, at man i stedet benyttede hans
anlæg i Lalandia.
Hertil bemærkede Michael Bonde, at man havde drøftet det i eliteudvalget, men fravalgt Lalandia, da det
p.t. ikke rummer de samme nødvendige faciliteter, som Halstedhus kan tilbyde.

Carsten Petersen

Opfordrede til, at der blev etableret trådløs Wi-Fi forbindelse i klubhuset.
Opfordringen blev taget positivt op, og forbindelse vil snarest blive etableret.
Manneklubben mente ikke, at den vinordning, der var indført i 2012 fungerede ordentligt og at
Manneklubben derfor ønskede en anden ordning, hvor man selv kunne vælge vin og leverandør.
Kaj Jensen redegjorde for baggrunden, herunder hensigten med på den måde at støtte ”2010 Velsmag ad
Libitum”, som er en af klubbens sponsorer. Dameklubben støttede op om bestyrelsens beslutning, som
efter Dameklubbens opfattelse fungerede udmærket.
Jørgen W. Nielsen bad om, at man ca. 1 uger før et større arrangement giver besked om det forventede
behov for vin til sikkerhed for, at der altid er tilstrækkelig vin på lager.

Kaj Jensen
Referent: Jørgen W. Nielsen

Sluttede mødet kl. 21.15

