
Referat best. Møde i Erhvervsklubben d. 16-08-22 

1. godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi og medlems status 

3. status på ture på udebane / ideer for fremtiden 

4. planlægning af afslutningsdagen d. 30/9 

5. Status på, baneservice, medarbejder,  og baneservice næste år? 

6. Ny stor sponser, nu hvor vores Proshop desværre lukker 

7. Jagt match oktober?! 

8. Opfølgning på vores bevilling til køleboks, storskærm, golfkanal og andet 

9. Hvis muligt en statistik på fremmøde per gang indtil nu! 

10. evt. 

 

Ad 1: Dagsorden godkendt  

Ad 2: pt. 52 medlemmer / økonomi på næste møde 

Ad 3: Bestyrelsen opfordrer et udvalg af medlemmer til at melde sig som arrangører af en forårs tur.  

Ad 4: Lone indkalder snarest. Mødetid kl. 8.00 til morgenmad, gunstart kl. 9.00, frokost efter turneringen. 

Der spilles stableford, og vi kårer årest erhvervsgolf vindere 

Ad 5: baneservice fungerer perfekt, stor ros fra bestyrelsen. Jørgen Nimb har sagt ja til at hjælpe til igen i 

næste sæson.  

Ad 6: foreløbig vil Proshoppen stå for præmier, medlemmer opfordres samtidig til at medbringe præmier 

Ad 7: Jagt match er sparket til hjørne. På næste møde vil vi drøfte muligheden for en 9 hullers match i 

oktober 

Ad 8: det er styr på køleboks som er i brug, alle er galde for storskærmen, og der er truffet aftale om 

betaling til KODA og TV pakke 

Ad 9: fremmødet er gennemsnitlig 50% 

Ad 10: vi drøfter kontingent forhøjelse som er nødvendig for at vi kan fortsætte den gode service. Ebbe 

laver et oplæg til næste møde.  

Vi drøfter muligheden for at sponsere matcher. 

Per Bihl har opfordret til at vi husker at sige et par ord under middagen, og husker at byde nye medlemmer 

velkommen. 

Per Bihl efterlyser bedre information om spilleformerne så der undgås forvirring. Lone fortæller at 

spilleformen er trykt på scorekortet. 



Per Bihl spørger om vi kan indtaste scores selv, da Lone har fri når vi kommer ind. Vi drøfter spilleform på 

næste møde, og vi overgår til livescore fra næste sæson. 

Næste møde d. 14/9 kl. 14 

 


