Herreklubben Greve Golf
Bestyrelsesmøde 25.10.21 kl. 18.00 i klubhuset

Dagsorden:
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Evaluering af sæson 2021
- Turneringer
- Månedsafslutninger
- Andre aktiviteter
Igen en stille sæson med delvis nedlukning. Turneringer afviklet ok – på nær hulspil,
der igen trak alt for langt ud.
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Økonomi 2021 – status
Igen et år med god økonomi grundet det lave aktivitetsniveau. Derfor afholdt ekstra
afslutningsturnering. Restpenge ca. 2.500 overføres til 2022.
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Sæson 2022
- Aktivitetskalender
- Order af Merit
Rækkeinddeling
Pointgivning
Tællende runder
- Eclectic
- Board of Shame
- Hulspilsturnering
Opstramning påkrævet
- Månedsafslutninger
Spilformer
- Årsafslutning med damer
- Hedelandmatch
- Andre aktiviteter
- Præmier
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 og
spilformer udsendes inden sæsonstart. Spisning og præmier efter spillet.

9- huller med start kl. 17.00 april-maj-september
18-huller med start kl. 16.00 juni-juli-august
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. Nærmere følger.
Weekendtur/endagstur: Skal week-endtur genoplives skal vi have en holdning hertil.
Har det interesse – og hos hvor mange? Vi har fundet week-enden 9.-11. september
som en mulighed. For at kunne gennemføre tænker vi ca 20 deltagere. Sted og pris
afhænger af mulighederne.
Vi vil derfor spørge ( ikke forpligtende ): Har det interesse – og - vil man være med i en
planlægningsgruppe. Svar gerne senest 1.dec. til Søren Kramer. Herefter melder vi
mulighederne ud.
Alternativ til week-endtur er en endagstur til bane inden for rimelig afstand.
En uformel snak om muligheder for aftenarrangement som ikke nødvendigvis har med
golf at gøre. Kan det have interesse?
Mht til præmier efterlyses præmiesponsorer – ellers køres videre efter sammen
koncept – Bolde/vin og gavekort.
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Generalforsamling 2022
Afholdes tirsdag 1.marts kl. 19.00
Bestyrelsesmøder 2022
Afholdes 18.januar og 7.februar
Økonomi 2022
- Budget
- Kontingent
Budget udarbejdes efter gældende praksis i januar/februar.
Kontingent foreslås uændret 350,- + 5,- i gebyr.

7

Opgavefordeling i bestyrelsen
Kontakt til hovedbestyrelse
Generalforsamling + bestyrelsesmøder
Kasserer + kontakt til restaurant
Turneringer + månedsafslutninger
Hulspilturnering
Hedelandmatch
Afslutning med damer
Kontakt til arbejdsgruppe mht week-endtur
Udarbejdelse af Flyer
Præmier

Søren Kramer
Jørgen Angermann
John F Jensen
Roland Pedersen + Gert Olsen
Mogens Pedersen
Jørgen Angermann
Søren Kramer + Roland Pedersen
Søren Kramer
Søren Kramer
John F Jensen
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Kommunikation
- Hjemmeside
- Til medlemmer
- Til andre
Der vil blive lavet en ny hjemmeside, som samtidig skal sikres opdatering.
Roland Pedersen bliver ansvarlig og Torben Rasmussen har takket ja til at bistå med
opgaven. Samtidig har Jan Hemmingsen tilbudt at lave logo til Herreklubben.
Bestyrelsen pålægger sig selv at sikre relevant og tidsaktuel information inden for
deres ansvarsområder. Denne information skal placeres på Linksgrevernes
hjemmeside og når muligt i klubbens nyhedsbrev.
På hjemmesiden vil bestyrelsens navne, mailadresser og ansvarsområder blive
placeret.
Den eksisterende Facebookside er ikke og vil ikke være bestyrelsens ansvar og
kommunitationsvej
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