
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. november ”Zoom” 2020 kl. 10:00 

Deltagere : Myrna Hald – Mads Barslund – Henrik Fuglsang – Jos Hansen – Connie 

Rasmussen – Inger Rask 

Godkendelse af referat fra 14. september 2020 på Saint Donat 

Referat godkendt 

 

Økonomi og medlemstal – Herunder økonomisk situation gr. Covid-19 og hvad skal 

konsekvensen være.  

Antal medlemmer 167 heraf 4 passive – Udmeldte pr d.d. til årets udgang 5 pers, forventet 

i 2021 160 medlemmer 

Regnskab under udarbejdelse, forventes færdigt primo januar 

Kontingent for 2021 revurderes og opkræves som et aconto beløb på 75 euro + evt FFG, 

indtil budgetrevisionen er blevet behandlet på generalforsamlingen i marts 2021 

 

Budget for 2021 og 2022 baseres på Henriks skemaer 

 

Ugedags turneringer:      

         Tilslutning Forbigås i tavshed på grund af Corona 

         Turneringsledere 

 Tirsdagsgolf Inger Rask - Connie 

 Onsdagsgolf Myrna Hald – Jos Hansen 

 Fredagsgolf  Asger Hansen – Karen Rygaard 

 Sommergolf  18 huller  Inger Rask    9 huller vurderes i foråret 

 Dame/herredage Mette Aaby kontaktes som mulig turneringsleder. 



Turneringslederne må alle overveje hvordan deltagerantal kan forbedres. 

Det vurderes efter forårs sæsonen, hvordan tilslutningen har været, hvorvidt 

antal ugedagsturneringer skal ændres. 

  

Emne til bestyrelsesmedlemmer 2021, fortsat fra sidste møde 

   Lonnie Westrin har givet tilsagn 

Indlæg i næste Nyhedsbrev omkring nye bestyrelsesmedlemmer 

 

Evaluering af afholdte turneringer 

a. Welcome back 10. september 20 deltagere 

b. Nykredit Open den 16. sep.  Havde 46 deltagere og blev en succes, Leo 

Rasmussen deltog ikke i arrangementet grundet Nykredits restriktioner i 

forbindelse med Covid-19, men har udtrykt tilfredshed med afviklingen af 

arrangementet. 

c. Nordic Cup den 28. sep. En succes selvom deltager antal fra DK kun var 20, 

BIL deltager som sponsor også i 21 

d. Norge/Danmark 2. okt. Aflyst, hvilket også gælder i fremtiden 

e. Spanien 4.-8. okt.         Aflyst pga Corona 

f. Klubmesterskab A og B Aflyst pga for få tilmeldinger 

 

 

Opfølgning på kommende turneringer i 2021 

g. Generalforsamling 25 marts, Inger og Myrna ikke muligt med reservationer 

i. Inger reserverer lokaler Det er pt. ikke muligt at foretage 

reservationer, Inger står for lokale reservation 

h. Kønnenes kamp, Mads 9 april 

i. Parturnering opstart medio marts, Jos 

i. Gruppespil samme sæt op som sidste år 

j. Provence Open 4 maj, Henrik 

k. Forårstur Inger 

l. Afslutning på forårs sæsonen 28. maj, Monaco. Mads 

m. Fredensborg Flyttes evt. til Hornbæk. Henrik ansvarlig 

n. Der spilles 2 damedage i løbet af 2021 – Ansvarlig? 

o. Villa Carolina Per gennemfører 20 – 22 juni 

p. Sommergolf vest 25 – 26 juli Connie og Else 

q. Kokkedal 9 august Torben og Mads 



 

 

Eventuelt 

VHS system HCP-fra 2021 – Jos og Henrik vurdere sammenhæng mellem 

GCD og hjemmeklub i DK.  

Vurderes efter 31 december. Når DGU har meddelt vores situation.                     

Næste møde 22. feb. 2021 – hvor gennemgang af materiale til 

generalforsamlingen 2021 gennemgås. 

 

 

 

 

 

Referat: Mads      

  


