
Golf Club Danois  

Bestyrelsesmøde 9 september 2021 kl. 10.00 

Sted: Saint Donat 

 

Deltagere : Connie Rasmussen, Henrik Fuglsang, Jos Hansen, Inger Rask,  

 Lonnie Westrin, Mads Barslund 

Referent:   Mads Barslund 

 

Agenda : 

Godkendelse af sidste referat 

Referat fra 19 maj godkendt 

Referater godkendes fremover på næste best møde 

Velkommen til Lonnie Arbejdsopgaver i bestyrelsen 

Hjemmeside er blevet justeret og opdateres nu løbende 

Lonnie bliver medadministrator på FaceBook 

Lonnie medorganisator af sommergolf 2022 

Frie rammer til at reklamere/fortælle om GCD 

3. Generalforsamlingen Konklusion 

 Godt sted og hyggeligt bør overvejes til næste år 

4.Database for GCD   Lonnie 

 Vi har en dropbox som i øget grad bør benyttes 

 Indgang til dropbox udsendes af Henrik 

 Hjemmesiden bør holdes vedlige 

5. WHS og EGA handicap status /  Aktioner ?  

 Systemet kører, vi bruger et handicap som kan være WHS eller EGA 

 I praksis viser det sig, at der ikke er den store forskel 



Medlemmer skal tilmelde sig med deres hjemmeklub via GCD 

hjemmeside under kommende turneringer. 

6. Medlemsantal  2021 forventning til 2022  Connie 

 126 plus 5 passive 

 Forventning til 22, nok en lille tilbagegang 

 Fortsat fokus område 

 7. Status på afholdte turneringer: 

  Kokkedal    Mads 

  Succesfuld gennemførelse 

  Jylland  Else/Connie -  Aflyst for få deltagere 

  Hornbæk gennemføres i 2022  

  Welcome back Mads 

   41 deltagere 

  Nordic cup Mads 

   BIL sponsor, for få tilmeldte iht budget  

   Budget 25 og svensk stabelford 

  Nykredit Open - Jos 

31 tilmeldte, Nykredit har reduceret deres 

sponsorat. 

 Nykredit skifter repræsentation i 2022 

  Klubmesterskaber  Jos 

Få tilmeldte. Hvis ikke nok tilmeldte 

annulleres klubmesterskaberne 

 

8. 2022 Turneringer ( datoer for turneringer vedlægges) 

 Par turnering i puljer som spiller alle mod alle 



Ugedagsturneringer vurderes i november. Den umiddelbare 

holdning er, at vi nok skal fokusere på 1 turnering om ugen – 

udover Provencal. 

9. Samarbejde med den Svenske Golf Club jvf møde ref. Beslutning : Næste 

skridt. 

 På den korte bane ønsker bestyrelsen ikke et større samarbejde. 

 I 2022 nyt setup, som vi godt vil afprøve før nye initiativer. 

Den norske klub kontaktes om medlemskab i GCD, ”kom og spil 

med”. 

10. Medlemsantal.  

Medlemstal drøftes på turneringsledermøde den 4. november 

 Antal ugedagsturneringer 

 Ugedage Hverdage /weekender 

 Flere medlemmer 

 

Bestyrelsens holdning Provencal kører uforandret, 18 huller reduceres til 1 

turnering om ugen på forskellige baner 

Pause i 18 hullers turneringer fra december til marts 

11. Mødedatoer 2021-22 

 4/11-21 Bestyrelsesmøde 4 september 10 til 11 

  Turneringsledere deltager fra kl. 11 

 27/01-22 kl. 10:00 - Zoom møde 

10/03-22 kl. 10.00 - Zoom møde 

23/5-22 kl. 10.00 - Møde på Saint Donat 

General forsamling 30. marts 2022 med efterfølgende konstituering 

12. Eventuelt 



Passiv medlemskab ændrer navn til Flex medlemskab, giver ikke 

adgang til klubtilskud, men der kan spilles 4 gange om året uden 

gæstefee 

Mail til de nuværende passive om overgang, Connie. 

Lonnie fører hjemmeside ajour.  


