
Konstituerende bestyrelsesmøde 

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand: Kenneth Kiel 

Næstformand: Carsten Rasmussen 

Kasserer: Carl Rasmussen 

Turneringsansvarlig: Miichael Nørregaard 

Sponsoransvarlige: Nikolaj Bødker og Carsten Rasmussen 

Kommunikation: Jan Evrard Nielsen 

Aftentur GN 

Det blev aftalt, at vi arbejder med at arrangere aftentur og genbesøg med GN, som i 2021, da der var stor 

tilslutning hertil på generalforsamling. Carl tager indledende snak med Morten fra GN, om at vi kommer 

derud 1. mandag i Maj. 

Slagspil i A-rækken. 

Vi drøftede Lægsgaards forslag til generalforsamlingen, om at A-rækken skulle spille rent slagspil. 

Efter vores opfattelse hænger forslaget sammen med evt. opdeling af OOM i A og B, da vi ikke kan spille 

forskellige spilformer om de samme point til OOM. 

En opdeling af OOM er efter vores opfattelse ikke en mulighed, da det vil give Niels uforholdsmæssigt 

meget arbejde i golfbox. Derudover vil vi med en opdeling af OOM dele mandagsherrerne i to grupper, 

hvilket vi ikke ønsker. 

Endelig blev det fremhævet, at mandagsherrerne efter vores opfattelse først og fremmest skal være en 

klub, som arrangerer turneringer, der fremmer socialt samvær og skaber nye relationer, mens 

konkurrencen, præmier mv. er mere sekundært. 

Der var derfor enighed om, at vi i 2022 sæsonen spiller med samme fordeling af slagspil/stableford ca. 

50/50, som i 2021. Vi forsætter endvidere med frit tee valg, mens de tvungne tee valg først og sidst på 

sæsonen udgår. 

 

2. aftentur 

1.  mandag efter skolernes sommerferie, Vestfyn, Kenneth tager kontakt. 

 

Turneringsplan 2022 

Miichael og Nikolaj laver oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

 

MH hulspilsturnering 

 

Kenneth foreslog, at vi i 2022 laver en MH hulspilsturnering. Tilmeldingsgebyr på 100 kr., som går til Hole in 

One pulje (evt. sponsor, som dobler), alle sikret to matcher (taber af 1. runde går i B-række). Der var 

opbakning til forslaget. Kenneth arbejder videre med det, evt. sammen med Niels. 

Næste møde aftalt til mandag den 29/11. 

  

 


