
Herreklubben Linksgreverne     

Bestyrelsesmøde 16.01.23 kl. 19.00 i klubhuset 

Dagsorden:     - 

Planlægning sæson 2023   

1 Generalforsamling 

Dato/tidspunkt: Forslag mandag 27.02.23 kl. 19.00 

Afholdes mandag 27.2.23. kl .19.00 i klubhuset. 

Dagsorden 

Afvikles efter reglerne. Forslag til dagsorden til Jørgen senest 11.2. Dagsorden 

udsendes 13.2. 

Dirigent 

Forslag: Jesper Carstensen. 

På valg: Jørgen – Mogens – Søren 

Villige til genvalg. 

Valg af revisorer: Jan H – Jesper C 

Villige til genvalg 

Valg af suppleanter: Klaes H – Søren L 

 

Bestilling af lokale 

Klubhuset er booked. 

2 Årets aktiviteter 

Tilmelding til Herreklub – opslag til medlemmer og i nyt fra klubben 

Info udsendes til medlemmer fra sidste og ny sæson. Derudover satser vi på at få 

tilsvarende info udsendt i hovedklubbens nyhedsbrev. 

Tirsdagsspil – som sidste år? 

Fungerede tilfredsstillende – en enkelt ændring: E-rækkes deles i E1, der spiller fra 

hvid og E2, der spiller fra gul ( gældende for hele året). Årsag: Elitespillere kan 

risikere at deres handicap påvirkes negativt ved at spille gul (gælder i forhold til 

deres andre eliteaktiviteter). E1ogE2 tælles som 1 række i forhold til point og 

præmier. 

Månedsafslutninger – som sidste år? 

Som sidste sæson – spilformer udmeldes medio marts. 

 



Hulspilturnering 

Som sidste sæson. Tilmelding åbnes snarest – dead-line medio marts.  

 Week-endtur 

Succes sidste sæson. Søges gentaget 8.9.10. september. Nærmere medio marts. 

Hedelandmatch – kontakt Gert? 

Hedeland er værter. Forventes afviklet 13.05. som gunstart. Mangler endelig 

bekræftelse fra Hedeland. Primo marts udsendes endelig info og tilmelding. Gert 

kontaktperson til Hedeland. 

Årsafslutning med damer – NB:Herreklubbens årspræmier 

Fælles årsafslutning med dameklubben afvikles 30.9. Nærmere medio august. 

Årspræmier i Herreklub uddeles på sidste månedsafslutning. 

Andre aktiviteter 

Turneringen ”brug pengene” afvikles 29.10. Nærmere info ultimo september. 

3 Økonomi 

                 Regnskab 2022 

Regnskabet landet positivt, hvilket giver en fornuftig kassebeholdning. Bilag  

udsendes sammen med dagsorden til generalforsamling. 

                 Kontingent 2023 

                 Forslag . Uændret 350,- 

                 Budget 2023 

                 Budgetforslag udsendes sammen med dagsorden og regnskab 22. 

4 Kommunikation 

Bestyrelsen oplever en tilfredshed med en styrket information – forventes                        

fastholdt fremadrettet. 

 

5   Eventuelt 

                 Næste bestyrelsesmøde onsdag 15.02. i klubhuset 

 

Bestyrelsen 


