
Referat for bestyrelsesmøde 25. maj.  

 

 

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

Barslund.  

Fraværende Connie Rasmussen  

  
1. Forhold under Corona krisen. Nedlukning af golfbanerne i FR. 13. marts til 11. maj. 

  
2. Aflysninger i første halvår 2020, grundet Covid-19. 
a. Parturneringen 
b. Generalforsamlingen 
c. Kønnenes kamp 
d. Provence Open 
e. Afslutning på forårssæsonen 
f. Villa Carolina 
g. Ugedagsturneringerne 

  
3. Opfølgning på kommende turneringer 
 

På grund a Corona krisens mange aflysninger gives der i år ekstraordinært tilskud til 
Danske turneringer. Der gives 10 euro pr medlem af GCD.  
Det blev besluttet, at alle turneringer i Danmark kun gennemføres hvis der min. er 20 
deltagere 
Ved flerdages arrangementer, opfattes dette som 1 arrangement og udløser dermed kun 
et tilskud. 

 
 
 

Opstart på Sommergolf 18 huller den 8. juni  
Inger har oprettet juni og når klarhed over banernes åbning foreligger åbnes der yderligere 
et par i juli. 

  
  

Opstart på Sommergolf  9 huller den 5. juni (Joe har givet tilsagn) 
  

Sommergolf i Fredensborg, 26. juni (Connie)   
 Connie afklarer de sidste detaljer hvorefter der udsendes indbydelse. 
 

Sommergolf i Jylland 26. -27. juli – (Connie og Else)  
    12 tilmeldte der skal minimum være 20 for at gennemføre. 
 

Sommergolf på Kokkedal 10. august (Torben Arp) 
    Connie og Torben udarbejder snarest indbydelse 
 



Taulane 25 juni. Inger arrangerer tur til Taulane med skovtursfrokost. Sættes på Golfbox 
med begrænset deltagerantal. Man sørger hver især for sin frokost. Der gives ikke nogen 
for for tilskud, præmier som alm. Sommerturnering. 

  
   Sensommer/efterårs program: 

 
 Welcome Back, 10. september (Danske bank har meldt fra som sponsor) 

     Svenskerne inviteres ikke med til arrangement 
Turneringen gennemføres med frokost. Klubben giver, for at fejre at vi nu forhåbentlig har 
lagt Corona krisen bag os, en drink. (Corona drink) 

  
     Myrna kontakter Else for fastlæggelse af om Sørens fad skal uddeles. 
  

 Nykredit Open den 16. september, (Jos og Myrna) Er klar, mangler kun at vælge menu.  
 

   Nordic Cup, den 28. september (Mads) 
   
   BIL har givet gentilsagn om at deltage på arrangementet og har forhøjet sponsorat til €      

3.300, kører som planlagt 
 
 Landskamp NO/DK, 2. okt.  på Provencal, Nykredit er sponsor (Torben Arp) 

 
 Spanien tur, 4. til 8. okt. (Mette og Kirsten) Uvis. 
 Mette og Kirsten der er nu  ca. 21 det har givet tilsagn om deltagelse. Afventer        
restriktioner og forhold i Spanien før beslutning om gennemførelse tages 

  
GCD Klubmesterskaber  d. 14.10.20 ( Jos : A-rækken og Asger B-rækken ) Bane, tider og 
tapasmenu booked men mangler at blive endelig aftalt. 

  
4. Aflevering af vin. 

Per Møller og Sven Carlsen ikke fået de flasker som skulle afleveres på 

Generalforsamlingen 

Mads afleverer til Sven Carlsen og Myrna til Per. 

 

  
5. Bestyrelsen 2021 

Myrna ønsker at udtræde af bestyrelsen 2021. 

Inger ønsker at udtræde af bestyrelse 2021 

Bestyrelsen tog dette til efterretning med beklagelse. Alle bedes overveje konkrete forslag 

hvorefter sagen drøftes i september. 

 
6. Nyhedsbrev. 

Mads sender nyhedsbrev ud så snart han modtager noget, der vedrører de kommende 

arrangementer - især sommergolfen her i FR og i DK. 

Sponsor kontakt forbeholdes bestyrelsen eller en udpeget person, medtages i 

Nyhedsbrev   



  

  
7. Eventuelt 

 

Næste møder 

 

14 September 

Turneringsplan for 2021 

Turneringsledere for 2021 

 

12 November med deltagelse af turneringsledere 

 

. 

  

 


