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Referat
• Godkendt
• Maling af låne-golfudstyr til begyndere.
Leif maler snart, så det bliver lettere at sortere og
holde styr på sættene.
• Seniorklubben har benyttet Golfbox
turneringsmodul i juli med henblik på at friholde
flere starttider til gæster. Hele juli måned skal
evalueres. Starttider, blokeringer og salg fra cafe
og baneservice skal analyseres.
• Symboler (klokke og toilet) på scorekort. Søren
undersøger mulighederne.
• Kontrol på banen om aftenen. Finn og Søren
tager stikprøver senere.
• Reflex-tape på flagstængerne, så man kan aflæse
afstand med kikkert. Søren undersøger mulighed
og pris.
• Droneprojektet: Opdatering af hvor langt
projekter nået tages op på næste møde.
• Golfbiler: Skal vi reparere de gamle biler eller skal
vi sælge dem og købe nye biler?
Der er lige nu 5 golfbiler der kan lejes ud. 1 bil
venter på reservedele. Der skønnes, at vi kan
klare os med 6 biler + baneservice-bilen (som
ikke må lejes ud). Der skal overvejes hvad vi gør i
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Søren
Søren
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2019. Spørgsmålet tages op senere.
Beslutningspunkter

• Planlægning af klubmesterskaber – nyt koncept.
Der skal informeres til medlemmerne.

Orienteringspunkter
Formanden

• Intet nyt

Næsteformand
Junior-Elite

• Træning for juniorer starter i næste uge.

Kasserer

• Regnskabet blev gennemgået. Der er ikke grund
til bekymring.
• Likviditet er ok
• Opgørelse over greenfee mv. i juli. Indtægten er
102.000 kr. højere end året før.
Det er godt at vi haft mange gæster og vi skal
gøre det igen næste år. Nogle få medlemmer har
hjulpet meget. Der skal evalueres og planlægges
hvad vi gør næste år.

Husudvalg

• Børges Rudolfs afløser i 2019: Arne Grøngaard
overtager opgaven som ”havemand” omkring
klubhuset.
• Ungarbejder til klubhuset: Daniel Lau starter i
denne uge.
• Company Day fredag den 10. August. Teltdug er
modtaget og klar til opsætning.
Fredagsholdet spiller på par-3 banen.
• Udvalgsturnering den 16. September. Listen over
frivillige skal snarest ajourføres, så invitationer
kan sendes ud.
• Der er mange, der kommer ind i systemet. En del
medlemmer fra sidste år er kommet i gang i år.
30 - 40 medlemmer har deltaget i 9 hullers
matcherne om onsdagen i juli måned.
• Vi har god plads til flere begyndere.
• Keeperaftale: Der er lavet ny kontrakt med Lars.
Bestyrelsen godkender ansættelsen. John laver
info til medlemmerne.
• Forslag om flag på hullerne på puttinggreen. Lige
nu har vi HK Benzin som sponsor. Ideen tages op
senere.

Begynder

Baneudvalg

Søren

• Ændring af teested på hul 7, teested på hul 15 og
oprensning af søen ved hul 3 og 4.
Lars har indhentet tilbud på arbejdet. Arbejdet vil
ske i et samarbejde med Vejle Anlægsteknik og
greenkeeperne.
En anden golfklub har måske nogle maskiner til
rendegravning og såning som vi kan leje i
perioder.
Der skal laves en udviklingsplan, hvor også par 3
banen indgår.
Det blev besluttet, at planen godkendes og at
Kenneth går videre med projektet sammen med
Lars.
Rekruttering

• Spil med dag. Der deltog 5 og 4 har meldt sig ind.
Medlemmerne har ikke været gode til at trække
nye medlemmer til klubben. Tidspunktet midt i
sommerferien har ikke været optimalt.
• Tænk nye tanker om at en golfrunde ikke
behøver at være 18 huller. Tages op på et senere
møde.
• Alle med hcp 37+ kan deltage i gratis træning om
søndagen. Der kan evt. også laves gratis træning
på en hverdag. Det skal dog sikres at der er god
plads til begynderne.
Der gives et tilbud til medlemmer om en
træningslektion eller 2 fl. Rødvin hvis man skaffer
et nyt medlem.

Sekretariat

• Greenfee statistik udleveret på mødet.
• Medlemsstatus udleveret på mødet.
• Golfspilleren i centrum. Flere gæster har
kritiseret skiltning på banen. Vi skal undersøge
Søren
om vi kan lave bedre next tee skilte. Søren
undersøger mulighederne og snakker med Lars.
• Status for udlejning af golfbiler i juli udleveret.
Vi har nu udlejet golfbilerne lige så mange gange
som hele sidste år.
• DGU kampagne: ”Spil med tempo” i uge 36 og 37.
Rasmus og Søren er tovholdere.

Eventuelt

• Interview onsdag med Leif Baun (VAF) om banen
og juli måned. Lars, Rasmus og Søren snakker
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Næste bestyrelsesmøde

med Leif.
Leif: Snoren på klokken på hul 6 er væk. Gerne en
lidt længere snor. Evt. en trappe (som i Brande),
så man kan gå op og se om der er spillere på
banen ved bakken. Søren snakker med Lars.
Maja: Skal vi fortsætte med i Golfspilleren i
centrum næste år? Tages op senere.
Rygeforbud: Der er enighed om at rygeforbud er
en god ide, men at vi ikke kan håndhæve et
forbud. Vi henstiller til at der ikke ryges på
banen.
Kenneth har sammen med Lars set på det store
træ på hul 14. Der er ved at komme råd i træet.
Der skal måske senere fældes træer på hullet.

mandag den 3.9. kl. 17:30

Søren

