
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på ”Zoom” den, 22. feb. 2021 kl. 10:00 

Deltagere Myrna Hald – Henrik Fuglsang – Inger Rask – Connie Rasmussen – Jos 

Hansen – Mads Barslund 

Gæst  Lonnie Westrin 

 

1. Opfølgning på sidste møde, den 12. nov. 2020 på ZOOM: Referatet underskrives 

når vi igen kan mødes her i FR 

 

2. Medlemstal – 44 udmeldte/ 1 indmeldt. Medlemstal 123 samt 5 passive  

 

3. Regnskab 2020. Revidering af budget 2021, Budget 2022 – Connie 

 

Sven Carlsen træder af som revisor  

Det fremsendte reviderede for 2021 samt budget for 2022 blev vedtaget 

 

4. Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen 2020 – ingen indkomne. 

a. Bestyrelsen har ikke ændringer 

 

5. Generalforsamlingen 25. marts 2021 Hvordan skal den afvikles? -  

Turneringsopgørelsen, Formandens beretning samt beretning fra turneringslederne. 

Herunder fordeling af opgaverne. 

Gennemføres onsdag 26 maj  

Inger booker på Barbossi som frokost arrangement med start kl. 10.30 

     

6. Kommende turneringer – er de planlagte turneringer realistiske? 

a. Parturnering, på Donat den 23. marts. Jos  Turneringen aflyses i år 

b. Kønnenes kamp, på St. Donat udsættes til den 21 maj – Mads  

c. Provence Open, på Old Course den 4 maj – frokost arrangement – Henrik,  

Connie og Lonnie forsøger om den kan gennemføres. 

d. Forårssæsonens afslutning på Monaco den 28. maj - Mads  

e. Villa Carolina Gennemføres ikke i 2021 

f. Sommergolf Hornbæk Henrik  

g. Nykredit open gennemføres 15 september 



 

7.  Golfbox/DGU (hcp) WHS. Medlems- samt turneringsmodulet. 

a. Der arbejdes videre med golfbox,  

b. De forskellige handicap FFG – GCD – DGU giver en udfordring som 

forsøges løst 

 

 

8.  Hjemmesiden, herunder medlemsfordele (aftale med andre baner) 

a. Skal opdateres foto – indmeldelsesblanketter – damegolf – telefonnumre 

Mads 

b. Lonnie overtager ansvaret 

 

9. Fremtidens GCD - turneringer  

a. Der tages en drøftelse med banerne senere på året. Lonnie har påtaget sig 

at forhandle greenfee priser for GCD medlemmer på baner, der har vores 

interesser, beslutning skubbes når større klarhed er til stede. 

 

10. Eventuelt  

Herunder næste møde 

26 maj kl 9.00 

Zoom møde medio 22 april kl. 10.00 

 

Sticker til medlemskort for 2021 udsendes af Connie snarest 

 

 

 


