
Bestyrelsesmøde MH mandag den 7. marts 2022 
 
 
Turneringsplan 
 
Miichael og Niels redegjorde for, at planen i det store hele kan gennemføres som aftalt. Dog er 
klubbens billig uge i år rykket til uge 27, hvor vi således ikke spiller. Planen tilrettes endvidere i 
forhold til aftentur/turnering mod GN jf. dette punkt. 
Niels lægger tilrettet turneringsplan på hjemmesiden. 
 
 
Aftenture. 
 
Det er aftalt at vi besøger Great Northern den 9/5, mens de kommer på besøg i Svendborg den 11/7. 
Vores turneringsplan tilrettes således, at disse matcher udgør månedsmatcherne, mens der den 1. 
mandag i maj afvikles alm. løbende mandags turnering. Se turneringsplan. 
Carl taler videre med GN vedr. turneringsafvikling, men vores udgangspunkt er det samme setup 
som sidste år. 
 
Mandag den 8/8 har vi aftalt gunstart kl. 16 i Vestfyns golfklub. Kenneth aftaler nærmere mht. 
spisning, priser mv. 
 
 
Sponsoransvarlige orienterer. 
 
Nikolaj og Carsten oplyste, at de havde talt med alle vores sponsorer, som alle havde givet tilsagn 
om at sponsorere os igen i 2022.  
En enkelt sponsor, som havde holdt pause var vendt tilbage, mens en enkelt anden skulle havde 
noget afklaret inden endeligt tilsagn kunne gives, hvilket dog ingen indflydelse har på vores 
afvikling af turneringen. 
 
Miichael førte sponsorer på turneringsplanen, som fremsendes. 
 
Fynske Bank havde udtrykt ønske om at få turneringen i juli måned, samt at det gerne skulle være 
en turnering kun for MH medlemmer.  
Da GN kommer på besøg i juli, taler Nikolaj med Fynske Bank om, at de sponsorerer turneringen 
den 6/6. 
 
Kenneth taler med ny forpagter af golf restauranten vedr. køb af ølkort og evt. sponsorat af dagens 
ret til den bedste runner up, Altså 21 stk., da der ikke skal bruges til gunstarterne. 
 
Løbende mandags sponsorer er: 
Mr. Hardis, Citronen, Under Uret, Hotel Ærø, Kvickly City og LH farver 
 
 
 
 
 



Kommunikation 
 
Jan laver opslag på FB med promovering af turneringerne og deres sponsorer. Efterfølgende laves 
opslag om resultater med promovering af præmiesponsorerne. 
 
Der laves snarest opslag med opstart og regelgennemgang den 28/3 samt første gældende turnering, 
som er månedsmatch den 4/4. 
 
 
Økonomi 
 
Carl gennemgik aktivitetsbudget, som vanen tro var der budgetteret med 80 medlemmer, som får 
budgettet til at gå i nul for sæsonen. 
Det blev aftalt at evt. overskud fordeles til ekstrapræmier i løbet af sæsonen. Rødvin blev foreslået. 
 
 
Nye tiltag 
 
Hulspilsturneringen blev drøftet. Der er en problematik omkring, at vi skal starte ud med 32 eller 64 
deltagere, men ikke vil sætte begrænsning på tilmeldingen. Vi forsøger at løse problemet med 
oversiddere i først runde, hvilket muligt går ud over vores ønske om, at alle er sikre på min. to 
runder. 
 
Deltagergebyr på 100,- går til hole in one pulje, som kan vindes ved at lave hole in one på en runde 
i hulspilsturneringen eller en månedsmatch. 
 
 
Evt. 
 
Ingen indlæg. 


