
 

 

Referat for bestyrelsesmøde på Saint Donat den, 07. november 2019 kl. 09:30 

Deltagere : Myrna Hald – Inger Rask – Jos Hansen – Henrik Fuglsang – Mads Barslund 

 Fraværende Connie Rasmussen 

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra 19. september 

Referat underskrevet 

 

2. Regnskab pr. 31.okt. samt medlemstal, mv. – Connie. 

Medlemstal 172 og 5 passive, forventet nedgang har ikke fundet sted. 

Tirsdagsgolfen får tilskud til arrangement. 

 

3. Hjemmesiden – Mads 

Bliver løbende opdateret, der vil blive tilført et fotogalleri med tidligere fotos 

Bestyrelses møder laves fremover som download 

Lokalregler laves som download 

Link direkte til golfbox fra alle turneringer   

Link til CD 

Kan hjemmesiden gøres hurtigere 

Hvis man googler GCD kommer der kinesisk frem, skal kontrolleres 

 

4. Opstart på revurdering af budget 2020 – samt budget 2021 – Connie, Henrik samt 

øvrige 

a. Henriks budget program gennemgået og tal tilrettet. Henrik ajourfører samt 

udarbejder budget for og udsender til bestyrelsen for endelig accept. 

 

 

5. Beslutning vedr. baneskift fra Donat til Opio. 

 



a. Saint Donat forbliver GCD`s fremtidige hjemmebane. Det er op til 

turneringslederne, om de ønsker at afvikle enkelte turneringer på Opio 

 

 

 

6. Golfbolde 

a. Bolde indkøbes snarest af Connie 

b. For at få brugt vores birdie bolde gives der indtil videre 3 bolde i stedet for 1 

 

7. Videreførelse af Spanien turen 

a. Mette AA og Kirsten F har tilbudt at arrangere turen til næste år. Det blev 

besluttet at tage i mod dette tilbud. Turen arrangeres i GCD regi, men med 

eget budget som er udgifts neutralt for GCD.  

b. Termin 4 til 8 oktober 

c. Aftalte arrangementer i perioden flyttes se nedenfor 

  

 

8. Evaluering på afholdte turneringer: 

a. Nordic Cup blev en succes, selv om DK tabte 

b. Klubmesterskaber Opdelingen i en A og B række har givet gode 

tilbagemeldinger og fortsættes til næste år. Der åbnes næste år for, at B 

række spillere kan spille i A rækken, hvis de ønsker. 

 

9. Opsamling på kommende turneringer foråret 2020: 

a. Generalforsamling 26. marts gennemføres på Barbossi. Tilbud fremvist, 

Inger sender accept til Barbossi  og planlægger det praktiske.  

b. Kønnenes kamp 3. april spiller på Saint Donat – Ester og Mads  

c. Parturnering opstart den 23. marts  - Jos fremlagde plan som blev vedtaget 

d. Provence Open den 22. april Henrik arbejder med at finde egnet bane.Det er 

tanken at afvikle turneringen som turnering med efterfølgende frokost 

arrangement. 

e. Norge/ Danmark på Provencal – Torben. Iht. Torben er denne turnering 

meget tvivlsom 

f. Afslutning på forårssæsonen den 29. maj - Mads 

g. Sommergolf 18 huller. Inger afløser Per Møller på denne post 

h. Per Møller arrangere igen i 2020, tur til Carolina 

 

10. Kommende arrangementer i Efteråret 2020: 



a. Welcome Back – på Donat, den 10. september, Mads 

b. Evt. Nykredit den 16. september (L.R. Nykredit giver besked i december, om 

de ønsker turneringen afholdt i 2020) 

c. Evt. Nordic Cup den 25. september 

d. Evt. Klubmesterskaber den 14.oktober Der spilles på Saint Endreol 

 

11.  Klargøring til Turneringsleder møde 

 

12.  Eventuelt 

  

Der gives fremover en takkegave til sponsorer Champagne /Chokolade 

 

Ved turneringer bør det fremgå hvordan rammerne for turneringen er herunder 

hvordan overtegning håndteres.  

Der vil typisk være tale om først til mølle og handicap. 

Medlemmer har ikke fortrinsret fremfor ikke medlemmer, medmindre dette anføres. 

 

 

 

 


