MEDLEMSMØDE 2016
Onsdag den. 16.03.2016 kl. 17.00 i klubhuset.

Dagsorden:
1. Velkommen/Kristian Hedelund
2. Cafeen 2016/ Kristian Hedelund
3. Matcher 2016/Dan Stage
4. Banen 2016/Tom Bille
5. Eventuelt/alle

Ad 1. Velkommen / Kristian Hedelund.
Klubbens nye formand bød velkommen og præsenterede sig.

Ad 2. Cafeen 2016 / Blokhus Golfcenter.
Dan Stage oplyste, at cafeen får 2 fastansatte medarbejdere, nemlig Anne Marie, der også var ansat sidste år, og
Jens Jacob, der er ny. Begge er ansat på fuld tid, og det betyder, at cafeen er holder åbent dagligt fra 10 – 20 fra
omkring medio april.
Denne meddelelse vakte behørig applaus.

Ad 3. Matcher 2016 /
Formanden oplyste, at bestyrelsen for at forsøge at puste mere liv i klubmatcherne havde aftalt med Golfcentret,
at de skulle forestå afvikling af matcherne med praktisk bistand fra nogle af klubbens medlemmer.
Dan Stage oplyste, at matchprogrammet omfattede 10 matcher med start 3. april. Åbningsmatch, en match i juli
samt afslutningsmatchen er som klubmesterskaberne lukkede matcher kun for medlemmer mens alle øvrige
matcher er åbne, hvorfor medlemmerne opfordredes til at invitere venner og bekendte med. Der vil blive forskellige
spilleformer i matcherne. Info om alle matcher hænger i cafeen.
Der er indgået en præmieaftale med Callaway, så flotte præmier kan forventes.
Der vil ved alle matcher være både morgenmad og frokost for at skabe mere liv omkring matcherne.
Det blev foreslået, at A, B og C spillerede blev blandet, så man ikke altid spillede med de samme personer. Cspillere kunne lære af at spille med A og B-spillere, og det nødvendige flow kunne opnås ved at lave hold med ens
samlede handicap. Forslaget ville blive anvendt i hvert fald i nogle af matcherne.

Ad 4. Banen 2016./ Tom Bille.
Tom Bille oplyste, at der hele tiden sker nyt såvel på banen som i omgivelserne.
Udslagshuset er blevet beklædt indvendigt.
Afstandsmarkeringer på banen og tee-stederne ændres fra farver til tal.
Bunkers fyldes løbende op med nyt sand. Der er på nuværende tidspunkt lagt nyt sand i godt halvdelen, og de
resterende bunkers forventes færdiggjort hen mod midten af sommeren.
Der blev spurgt til, om nye forbedrede vaskeforhold til grej kunne forventes. Dan Stage oplyste, at det var på listen
over opgaver, men endnu ikke tidsmæssigt fastlagt.
Udskiftning af måtter på driving range er ligeledes på listen. Nogle skiftes i år – i hvert fald de, der ligger udenfor
udslagshuset. Det er af naturlige grunde de mest medtagne.
Golfbox-automaten er brudt sammen, men en ny kommer forhåbentlig før påske. Indtil da kan tiderne ikke
bekræftes ligesom scorekort ikke kan udskrives. Der er lagt scorekort frem til manuel udfyldelse.

Ad 5. Eventuelt Nye Golfregler / Lars Bender
Lars Bender oplyste, at der er vedtaget nye golfregler med ikrafttræden 1. januar 2016. Små hæfter med reglerne
kan om kort tid købes i shoppen.
Der er regelaften tirsdag den 12. april. Kl. 18.30 til 20.00
De vigtigste ændringer vil blive slået op på opslagstavlen.
Handicapreglerne er ændrede, og nyt starthandicap kan sættes til 72.
EDS- muligheden øges fra 2 til 3 gange pr. uge.
Regulering efter 9 huls-runder kan ske fra handicap 11,5 og opefter. Det skal blot annonceres før de aktuelle 9
huller startes.
I vintersæsonen kan der ske regulering, selvom der er anvendt lejeforbedring.
Er der ikke afleveret 8 scorekort i et år til handicapregulering, sker reguleringen på grundlag af de afleverede plus
de manglende fra året før...
Eva Mortensen opfordrede alle, der spiller regionsgolf tilat deltage i startmatchen den 16. april, så man kan
komme til at kende hinanden.
Der kommer flag op på Pay and Play banen fredag.
Dan Stage oplyste på forespørgsel, at onsdagstræningen for begyndere kommer igen.
Formanden oplyste, at billetter til Made in Denmark kan købes i Shoppen – herved tjener klubben et pænt beløb
pr. solgt billet.
Frivillige til Made in Denmark kan tilmeldes i link på Centrets hjemmeside eller direkte på Made in Denmarks
hjemmeside.
På forespørgsel oplyste formanden, at der ikke er planer om fritspils-ordninger med andre klubber p.t.

Formanden opfordrede klubber i klubben til at få lagt materiale på Hjemmesiden. Det drøftedes hvorfor nogle
klubber fik deres på forsiden – andre ikke. Det er et spørgsmål om hvorledes det indlægges.
Juniortræningen flyttes fra onsdag til tirsdag.
Aftalerne om halv-greenfee efterlystes. De står på hjemmesiden under Klubben/Medlemmer/Fordele.
På forespørgsel oplyste formanden, at man er bekendt med skoleordningerne, men ikke p.t. er med i det arbejde.
Nogle medlemmer påtalte, at nedslagsmærker skal rettes op, tørv lægges på plads og at mangel på overholdelse
heraf bør påtales af baneservice såvel overfor medlemmer som green-fee spillere.
Lars Bender opfordrede til deltagelse i åbningsmatchen. De 2 bedste i A-rækken og de to bedste i B-rækken
deltager i august i regionsmesterskabet for hold i Ørnhøj.

