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10. marts 2022 
Emne: 
Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2022. 
 
Til stede: 
Formand:  Flemming Nielsen (FN) 
Næstformand: Hans Simon Pallesen (HSP) 
Sekretær:  Niels Jørgen Madsen (NJM) 
Kasserer:  Jens Sørensen (JS) 
Turneringsudvalg: Peder Brogaard (PB) 
Turneringsudvalg: Mads Peder Poulsen (MPP) 
Logistik:  Svend Riddersholm (SR) 

 
Fraværende: 
Ingen 
 
 
Dagsorden. 
1. Siden sidst. 
2. Økonomi. 
3. Referat af møde i turneringsudvalget. 
4. Turneringsplan for sommer 2022. 
5. Vinterspil. 
6. Sæsonstart den 6. april. 
7. Mad i forbindelse med gunstart. 
8. Eventuelt 
9. Fotografering til hjemmesiden. 

 
1. Siden sidst. 
Nytårskur aflyst pga. for få tilmeldte.  
PB og FN har været til møde med golfklubben og øvrige klubber i klubben om 
turneringsplan. 
 
2. Økonomi. 
Økonomi god. Jens har lavet nye nummererede gavekort. Flot. 
Skift af kassere er ikke helt på plads endnu! Sydbank har været ganske sløv i optrækket. 
 
3. Referat af møde i turneringsudvalget. 
Seniorklubben og øvrige klubber var under et voldsomt pres for at reducere behovet for 
tider. Oplægget var at alle skulle starte på hul 1. 
Resultatet blev: 1½ time til udgang fra hul 1. Der må maksimalt starte fem hold på hul 15 
og den sidste skal gå ud på hul 15 seneste kl. 08.30 (april) og 08.00 (maj ->). 
9 huls spillerne skal spille de høje numre og gå ud på hul 10 fra kl. 09.00 (april) og 08.30 
(maj ->). 
Konsekvenser er, at der ved mange deltagere kan blive kø på hul 1, da startende på hul 
15 når rundt inden vi er færdige med at sende ud på hul 1. 
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Det undrer bestyrelsen at klubben kan kræve ca. 15 hold ud på hul 1 på 1½ time! Det er et 
urimeligt pres at lægge på seniorklubben, som er et vigtigt aktiv for klubben på mange 
områder.  
Sidste tilmelding ændres normale turneringer flyttes til kl. 12.00 om tirsdagen. Det skulle 
give kontoret mulighed for at frigive yderligere tider ved få tilmeldte. Det modsatte kan jo 
være svært, hvis nogen har booket tider i kl. 09.07! 
Ved gunstart er sidste tilmelding mandag kl. 14.00. Tiderne fremgår at turneringsplanen. 
 
4. Turneringsplan for sommer 2022. 
Endelig turneringsplan blev udlevet.  
 
5. Vinterspil. 
Der reguleres ikke handicap under vinterspil. Ønskes regulering, så gør man som ved 
private runder. Tast scorerne ind i Golfbox og anfør markør, der godkender. 
 
6. Sæsonstart den 6. april. 
Der er som sædvanlig gunstart 09.00 og morgenkaffe kl. 08.00, samt præmier for vinterspil 
både 1. og 2. del. 
Formanden vil naturligvis også informerer om turneringsplan, nye gavekort som præmier 
m.m. 
 
7. Mad i forbindelse med gunstart. 
Ved spisning efter gunstart vil der normalt være tilbud om 2 stk. smørrebrød og en ugens 
tilbud ret! Hvis man ikke får tilmeldt sig i tide, så send en mail til njm.mail@bbsyd.dk, så 
kommer man normalt med, men uden spisning. 
 
8. Eventuelt. 
Postkassen er flyttet til bagrummet. Opslagstavlen er fjernet. Seniorklubben får tre pladser 
i rammer til opslag! 
 
Uddannelse i Golfbox den 30. marts kl. 13.30 i klublokalet for interesserede 
bestyrelsesmedlemmer. Medbring selv PC (evt. Ipad, som kan være lidt besværlig!). 
 
NJM sender e-mail til medlemmerne med turneringsplan og information om opstart mv. 
 
9. Fotografering til hjemmesiden. 
Der blev taget billeder til hjemmesiden af bestyrelsen. 
 
 
 
 
 

NIELS JØRGEN MADSEN 
Referent 
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