Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland
Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg

Bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt: Mandag d. 09.03.2022 kl. 9.00
Sted:
Klubhuset, Trehøje Golfklub
Mødenr.:
2022-02
Deltagere
LOW Lars Ole Wulff
Bestyrelsen JBJ Jørgen B Jørgensen
MN Marius Nielsen
SWS Søren Schubert
JOPE John Pedersen
LA
Lilian Andersen
KB
Karl Bloch Lauritsen

Øvrige
deltagere

MJ

Maibrit Juhl

Afbud fra: JBJ
Bemærkninger
1.

Velkomst

LOW bød velkommen

2.

Bemærkninger til sidste
referat
Nyt fra formanden

Intet at bemærke

3.

Golfhæftet Awards 2021, bedst i tre kategorier samt højest vurderet klub i
hele Europa.
Aftaler vedr. de grønne er på plads.
Stålhylder og bordplader til køkkenet indkøbt og sat op.
Repræsentantskabsmøde - ingen deltager i år.
Ny facebook gruppe: Trehøje Golfklubs venner

4.

Nyt fra kasserer

Regnskab gennemgået.
Flisebelægning over bakken er godt i gang og er klar til sæsonstart.

5.

Nyt fra forretningsfører

Regionsgolf, 12 hold tilmeldt og spilleplan ligger klar.
DGU turnering (D-Tour juniorrangliste) lørdag d. 23. april. JOPE laver
banegennemgang med DGU. Der skal nok bruges nogle flere hjælpere.
Ny hjemmeside drøftet, enkelte rettelser laves.
Medlemsstatus gennemgået.

6.

Rekrutteringsudvalg

Drejebøger laves til følgende aktiviteter i klubben:
Gensynsgolf, LOW, Anne-Marie og Kirsten Djørup, 3. april for begyndere
fra 2021 og 2020.
Velkomstgolf, LOW, Anne-Marie og Kirsten Djørup, 3. april for alle nye
medlemmer fra 2021 og 2020.
Banetræning for piger, Karen Haunstrup, starter 11. april for alle kvindelige
begyndere fra indeværende år samt 2021 og 2020.
Kvinder og golf, Søren Schubert
Golfens Dag, Lilian Andersen
Firmagolf, John Pedersen
Sjov sommergolf, Henrik Christensen
Spil med dag

7.

Nyt fra udvalgene

Baneudvalg:
Banen forventer at kunne være klar til Åbningsturnering.
Det blev drøftet, hvor tidlig åbningsturnering bør ligge. Bestemt, at man fra
næste år stadig kører en tidlige dato sidst i marts og har en plan B, med en
dato i april, hvis vejret forhindrer baneåbning til første dato.
Banefinishudvalg:
Der er lavet en køreplan.

8.

Klub i klubben

Ny handicapgrænse på <HCP 50 ?
Afklares med herreklubben

9.

Ferie for alle 25.-27.feb.

Evaluering: input sendes til SWS og JBJ som samler det i skema.

10. Bagmærke

Forslag om nyt stort bagmærke som i gamle dage. God PR gennem
medlemmer. MJ undersøger. Evt. kun logo+klubnavn. Gerne eksklusivt.

11. Evt.

Etablering af sprinkler på den første bakke + forreste tee på hul 1 blev
drøftet. Det sættes i gang.
SWS indkøber kabel til projekter i klubhus.
Endvidere blev det drøftet, om MidtVestGolfer kan have P&P spiller med.
Bestemt, at det fortsat kun er en medlemsfordel. Derfor også navnet
”Medlems pay & play”.
Spørgsmål fra en MidtVestGolfer: Kan man have junior med gratis? Drøftet
og bestemt, at junior skal betale, da MidtVestGolfer ikke er fuldt betalende.
Junior greenfee generelt drøftet.
Det vedholdes, at juniorer betaler halv greenfee, dog kan de stadig spille
gratis, når de følges med en fuldt betalende voksen

12. Næste møde
Trehøje den 9.marts 2022
Referent: MJ

4. april kl. 9:00 i klubhuset.

