Herreklubben Greve Golf
Bestyrelsesmøde18.01.22 kl. 18.00 i klubhuset
Referat

Dagsorden:
1

Planlægning af sæson 2022
- Aktivitetskalender
- Order af Merit
Rækkeinddeling
Pointgivning
Tællende runder
- Eclectic
- Hulspilsturnering
- Månedsafslutninger
Spilformer
- Årsafslutning med damer
- Hedelandmatch
- Generalforsamling
- Andre aktiviteter
- Præmier
Beslutninger fra sidste møde:
Tirsdagsspil fortsætter med Order af Merit og Eclectic. Board af Shame udgår.
Pointsystem ændres til 16-12-9-7-6-5-4-3-2-1. Slutter flere spillere på samme
Stablefordpointtal får de samme pointtal i den gennemgående turnering. Spiller med
lavest handicap vinder dagen.
Eclectic: Hvis flere slutter på samme score deles placering og præmie
Hulspilsturnering: Strammes meget op. Cupturnering med faste tidsterminer for hver
runde. Ikke afviklede kampe i runde – her taberdømmes begge spillere. Nærmere
information udsendes – bl.a. forventes tidligere tilmelding.
Månedsafslutninger: Bliver ikke tællende i gennemgående turnering. Datoer/tider og
spilformer udsendes inden sæsonstart.
Årsafslutning med dameklub: Afvikles lørdag 1.oktober
Hedelandmatch: Vi prøver om den kan gennemføres – vi skal lægges bane til. Vores
tanke er at spille lørdag 21.maj – men det forudsætter medlemsinteresse/deltagelse
både hos os og Hedeland samt sekretariatet. Aftalt gunstart kl 8.00 med kontoret.
Week-endtur – nyt?
Mht til præmier efterlyses præmiesponsorer – ellers køres videre efter sammen
koncept– Bolde/vin og gavekort.

Generalforsamling 2022 - afholdes tirsdag 1.marts kl. 19.00
Yderligere beslutninger 18.01.22.:
Hulspilsturnering – særskilt skrivelse udsendes.
Månedsafslutninger:
April – 9 huller – Jumping tee to tee
Maj – 9 huller – Flag???
Juni – 18 huller – Texas Scramble
Juli – 18 huller - Irish Twosome
August – 18 huller – Hallington
September – 9huller – Holdstableford
Hedelandmatch – nærmere info udsendes
Week-end tur – pæn interesse – kokke er fundet, men vi savner et par hjælpere til
planlægning. Bestyrelsen forhører om mulighed for tur til Landskrona.
Bestyrelsen planlægger generalforsamling på næste møde 7.feb. Punkter/forslag kan
fremsendes til Jørgen frem til 14.februar
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Økonomi 2022
-

Drøftelse af budget 22.
Restpenge ca. 2.500 overføres til 2022.

Budget udarbejdes efter gældende praksis i januar/februar.
Kontingent foreslås uændret 350,- + 5,- i gebyr.
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Kommunikation
-

Hjemmeside
Til medlemmer
Til andre

Hjemmesiden forventes at være færdigudviklet medio februar.
Ud over at udsende info via hjemmeside vil vi også bringe kort info i Klubnyt
Der laves en Flyer med info om Herreklubben
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Eventuelt
-

Jørgen

Næste bestyrelsesmøde 7.feb. kl. 18.00

