Referat fra møde mellem bestyrelsen og ”klubberne i klubben”
Mandag 16. januar 2012 kl. 19.00
Til stede:

John Simonsen, Peter Christoffersen, Iris Christoffersen, Bente Kamper, Vagn
Due Hansen, Jonna Møller, Kirsten Frederiksen, Susanne Rasmussen, Jan Nyborg, Palle Bredsgaard, Carsten
Andersen, Helle Nielsen, Birgit Wede, Jeremy Twitchett, Mogens Gluud, Søren Hansen, Niels-Erik
Sakariassen, Tommy Christensen, Jens Ødegaard, Ulrich Skjold, Kaj Jensen, Jørgen W. Nielsen

Kaj Jensen

Orienterede om, hvad der rører sig i klubben for tiden omkring
baneforholdene, problemerne med vand på banen, forholdet til de forskellige offentlige myndigheder og
indadtil i klubben, herunder medlemsundersøgelsen, som DGU har medvirket til og hvor der senere
forventes indkaldt til et medlemsmøde, hvor resultatet vil blive behandlet.
Det er besluttet, at generalforsamlingen i 2013 vil blive afviklet i marts måned.

Tommy Christensen

Orienterede om det forløbne regnskabsår og det forventede regnskabsresultat
og planlagte anskaffelser i 2012 samt et par hovedpunkter omkring kontingent, indskud og
vedtægtsændringer, som vil blive behandlet på den kommende generalforsamling.

John Simonsen

Orienterede om hvorledes man er i gang med at afhjælpe de problemer, der
opstod efter oversvømmelserne i 2011, bl. a. ved at det store rør, der forbinder forhullerne med
vandgraven ved hul 10 er blevet renoveret og gennemspulet og at der vil blive installeret en kraftigere
pumpe i pumpehuset.
Oplyste endvidere, at pælene omkring vandhazzarder vil blive udskiftet med ”skildpadder” og at området
mellem vandhullerne ved 5. green vil blive fornyet med rullegræs, enten eget græs fra området ved
Blæsenborgskolen eller indkøbt græs.

Peter Christoffersen

Handicapudvalget havde i den forgangne sæson modtaget flere ansøgninger
end normalt fra medlemmer, som ønskede at blive sat op i handicap ved at indlevere 3-5 scorekort, hvilket
var blevet modtaget positivt af de berørte, som igen fik lysten tilbage til at spille golf.
Der blev fra bordet spurgt til de ændringer, der skal finde sted i handicapsystemet pr. 1. juli 2012, hvor der
ikke længere kan reguleres nedad i en privat runde. Vi afventer de udmeldinger, der kommer fra DGU efter
forårets informationsmøder med klubberne i Danmark.

Vagn Due Hansen

Oplyste om det glædelige store fremmøde, der altid var om torsdagen, hvor
det svingede mellem 65 og85 fremmødte medlemmer, og endvidere, at programmet for 2012 allerede var
lagt på hjemmesiden.

Bente Kamper

Opfordrede til, at der blev indført en lokalregel på hul 6, således at der kan
spilles en provisorisk bold fra teestedet hvis f.eks. den oprindelige bold er spillet i hazarden på modsatte
side og henviste til, at en sådan mulighed var beskrevet i DGU’s godkendte golfregler. Lokalreglen skal
godkendes i DGU, før den kan træde i kraft.

Kirsten Frederiksen

Oplyste at Dameklubben starter tirsdag den 25. marts, at de 4 øvrige
venskabsklubber på LF var blevet enige om at man fremover samlede 3 klubber ad gangen til
venskabsmatcherne, og at alle venskabsmatcher i år fandt sted på udebane.
Den 1. maj afvikles den årlige PINK-CUP og at den i år vil være åben for alle.

Jan Nyborg
Oplyste at alle Manneklubbens venskabsmatcher i år ville finde sted på
hjemmebane. Manneklubben udtrykte ønske om at få tilladelser til at kunne redigere eget område på
hjemmesiden.
Hertil oplyste Palle Bredsgaard, at man allerede havde denne tilladelse, men tilbød igen sin hjælp til
Manneklubbens bestyrelsen til at få problemet løst, hvis Manneklubben tog initiativ til at få holdt mødet.

Helle Nielsen

Oplyste, at der lørdag den 21. januar afvikles en ”juniorudvalgsdag” i
klubhuset med assistance fra en DGU-konsulent

Birgit Wede

Oplyste, at Sponsorudvalget mangler sponsorer til 4 teesteder på 18-hullers
banen samt at klubbladet fremover udkommer 2 gange årligt.

Jeremy Twitchett

Oplyste, at PGA-kataloget kommer som netudgave samt at lektionslængden
fremover vil være 25 minutter og prisen herfor bliver 150 kr.
Der blev endvidere orienteret om elitetræningen i 2012, hvor der var påtænkt træningslejer et sted i
Danmark samt at træningen i år vil blive lagt både på Vestlolland og i Maribo.

Helle Nielsen

Orienterede om dame-elitens opstart til sæsonen 2012.01.17

Niels-Erik Sakariassen

Oplyste, at sæsonen starter mandag 26. marts. Man vil kunne klare at
modtage op til 100 nybegyndere i år. Man manglede viden om årsagen til, hvorfor en stor del af de
nystartede fald fra igen inden det gule kort var taget..
Der vil i år blive arrangeret Firmagolf på par-3 banen med deltagelse af 3 spillere fra samme firma pr. hold.
Endvidere vil der i uge 29 blive tilbudt, at man kan tage ”det gule kort” på et intensivt ugekursus.

Jørgen W. Nielsen

Orienterede om fejl, der var rettet ved touchscreenen, problemer med
udskrivning af scorekort, som i år forventes optrykt på andet glittet karton, om udskiftning af info-skærmen
i forhallen og om nyt telefonsystem, som snart tages i brug med en forbedret service set med kundernes
øjne.
Der var debat bordet rundt omkring reservationsreglerne og medlemmers (mis)brug af reservationer af 1bolde og opefter, som kunne være en hindring i, at flere kunne spille, og der lød en opfordring til, at man
slår sig sammen i 3- og 4-bolde, hvor det er muligt.
Der blev opfordret til, at matchprogrammerne blev fremsendt hurtigst muligt af hensyn til hoteller og
andre klubbers planlægning af spil på banen.
Referent: Jørgen W. Nielsen

