Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklubs Erhvervsklub d. 16/11-21
Tilstede; jesper (ref.), Lars, Ole, Teddy, Ebbe
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Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Status sekretær
Medlems status
Regnskab
Opfølgning på sidste møde
Netværksmøder
Næste års program
Eventuelt

Ad 1 Dagsorden godkendt
Ad 2 Lone er konstitueret som sekretær
Ad 3 Status quo, men et par nye medlemmer på vej til næste sæson
Ad 4 indestående på ca. 40.000 kr. Der er bl.a betalt for græs/green undersøgelser med tilhørende
rapporter, og der er betalt for stære og ugle/tårnfalk redekasser, som vil blive opsat i foråret
Ad 5 tilfredshed med afvikling af sidste match, ros for muligheden for at invitere en deltager, og ros for
flotte præmier fra Shoppen
Ad 6 ideen om netværksmøder hen over vinteren er sat i bero, indtil der evt. findes en tovholder.
Ad 7 – udkast til program – vi spiller som udgangspunkt den 2. onsdag i hver måned fra og med marts – til
og med oktober – dog er der undtagelser.
Sæt et kryds følgende dage:
9. marts - 9 huls stableford på 9 huls banen
13. april – High / low med efterfølgende generalforsamling i klubhuset
11. maj – Greensome
21+22. maj – fællestur (info følger)
8. juni – texas scramble
13. juli – udebane stableford (bane følger)
10. august – hulspil
27. + 28. august – fælles tur (info følger)
14. september – four ball / best ball

30. september (fredag morgen) – afslutning og præmier– stableford

Ekstra:
12. oktober - 9 hullers jagtmatch
Alle runder er tællende for den samlede stilling.
Husk det er vigtigt at der meldes til og ikke mindst fra rettidigt. Det er meget svært for matchledelsen med
afbud i sidste øjeblik. Ligeledes går der madspild i den, da restauranten har mad til dem der ikke melder fra i
ordentlig tid.
Mød også i god tid (mindst 15 min før start)
Ad 8 – der drøftes om evt. matchsponsor er en god ide, bestyrelse arbejder videre med det forslag.
Der drøftes hvordan bespisning kan foregå når vi er uden for sæson i marts.
Næste bestyrelsesmøde d. 19/1-22 hos Teddy Pedersen, Håndværkervænget 4.

