
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Saint Donat den, 14. september 2020 kl. 10:00 

Tilstede : Myrna Hald – Mads Barslund – Connie Rasmussen – Inger Rask - Jos Hansen 

Fraværende : Henrik Fuglsang 

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra 25. maj 2020 (Online møde) 

a. Referatet blev godkendt og underskrevet 

 

2. Økonomi og medlemstal – Connie 

a. Medlemmer i alt 160 plus 4 passive 

 

3. Nyt fra DGU vedr. hcp 2021 

a. Medlemmer opfordres til at se podcast på DGU hjemmeside omkring 

handicap. Podcast af 4/9-20,  

b. Alle GCD turneringer vil fremover være handicap regulerende 

c. Jos skriver til turneringslederne 

 

4. Ugedags turneringer: 

a. Tilslutning. Året 2020 har været ekstraordinært, og tilslutningen har været for 

lav, vurderes nærmere med turneringslederne og efter forårssæson 21. 

Sommer 21 vurderes om der skal køres en 18 hullers ugedagsturnering 

b. Turneringsledere 

i. Jos og Myrna fortsætter på Endreol 

ii. Asger og Karen fortsætter på Saint Donat 

iii. Provencal Inger overtager og finder en assistent 

iv. Sommergolf 21 Inger 

 

5. Emne til bestyrelsesmedlemmer 2021 

a. Lonnie har givet tilsagn om at indtræde 

b. Interesserede bedes henvende sig til Mads 

c. Forskellige muligheder vurderes 

 

 

6. Evaluering af afholdte turneringer 

a. Sommergolf 18 huller Rimelig god tilslutning på trods af Corona nedlukning, i 

alt 84 runder 



b. Sommergolf 9 huller Fin tilslutning mellem 7 og 20 deltagere 

c. Sommergolf på Fredensborg 18 deltagere 

d. Sommergolf i Jylland Aflyst 

 

e. Sommergolf i Kokkedal med 39 deltagere, fint arrangement 

f. Welcome Back 19 deltagere 

 

 

7. Opfølgning på kommende turneringer 

a. Nykredit Open på Endreol den 16. sep. 46 deltagere alt ok, Nykredit deltager 

ikke pga Corona 

b. Nordic Cup på Donat den 28. sep. Få tilmeldte.  

c. Norge/Danmark på Provencal den 2. okt. Aflyst 

d. Spanien den 4.-8. okt. Aflyst 

e. Klubmesterskab A og B på Endreol den 14. okt .  

i. Der skal være 9 herrer og 6 damer for at klubmesterskaberne 

gennemføres 

ii. Tilmelding snarest 

 

8. Opstart på planlægning 2021 

a. Generalforsamling 25 marts 

b. Kønnenes kamp 

c. Parturnering  opstart medio marts 

d. Provence Open medio april 

e. Norge/ Danmark aflyses 

f. 2 dages tur i Frankrig april/maj Inger og Connie 

g. Afslutning på forårs sæsonen 2021 28 maj  

h. Fredensborg Flyttes evt. til Hornbæk. Henrik ansvarlig 

i. Der spilles 2 damedage i løbet af 2021 

 

9. Eventuel 

a. Ansvar for hjemmesiden overgår til Henrik 

 

10.  Bestyrelsesmøder  

a. 12 november med turneringslederne 

b. 22 februar kl. 10.00 på Zoom 

 

 

 



 

 

 

      

  


