
Klub 37+ Beslutningsreferat 
Møde onsdag den 8. maj kl. 16:00 
Deltagere: Ole Bjørn Andresen, Poul Laulund, Preben Rasmussen og Steen Frederikssen 
Fraværende: Anette Brywa, Claus Peterson, Connie Hjelm og Heine Sørensen 

 
Efter en del debat og med skriftlige input fra de fraværende blev følgende præciseret/vedtaget: 
 
Ægtefæller. 

• Ægtefæller, der deltager i de 6 turneringer, holdes altid uden for præmierækken. De 
kan deltage i eventuel lodtrækning af klappepræmier. 

• Ægtefæller kan deltage sammen med medlemmer af Klub 37+ i individuelle 
turneringer som Stable Ford. De skal spille i egen bold eller uden indflydelse på 
holdresultatet i holdturneringer som Texas Scramble og Best Ball. 

• Ægtefæller skal betale kr. 150 for at deltage i de 6 turneringen. Betalingen dækker 
for alle 6 turneringer. Ved betaling skal ægtefællerne registreres som medlemmer af 
Klub 37+. 

 
Greenfee. 

• Har man tilmeldt sig en af de 6 turneringer, der afvikles på 18-hullers banen og er 
man pligtig til at betale Greenfee, vil denne Greenfee altid blive opkrævet uanset om 
man deltager eller ej, med mindre selvfølgelig man har afmeldt sig i behørig tid. 
 

Træner aktiviteter. 
• Der er registreret en person fra udvalget på alle træneraktiviteterne. 
• Personen skal ikke møde op på golfbanen, men skal være medlemmernes 

kontaktperson ved alle spørgsmål angående det aktuelle arrangement. 
• Eventuelle afmeldinger de sidste 3 dage før aktiviteter meddeles Poul på mail, så 

Golfbox kan rettes. 
• Den ansvarshavende person må selvfølgelig gerne møde op til aktiviteten, men bør 

ikke deltage i træningen, hvis max antal deltagere er nået. 
• Poul sender ny udgave af Sæsonprogrammet til udvalgets medlemmer. 

 
Restauranten 

• Frank skal have besked om, hvor mange potentielle spisende gæster, der forventes 
til de 6 turneringer (tilmeldte plus arrangører). Det kan bl.a. ske på mail 
franksetima@gmail.com. 

• Det er de ansvarlige for turneringen, der informerer Frank. 
• Mht. maden til turneringen fredag den 7. juni kontakter Preben Frank for nærmere 

aftale. 
 

Efter mødet 
• Efter mødet besøgte flertallet af mødedeltagerne øveområdet, hvor det var træning i 

pitch og chip. 
• Deltagerne er delt op i 2 hold. Det giver ved mere end 8 deltagere meget lidt tid for 

instrukser fra træneren til den enkelte deltager med efterfølgende mindre god 
kvalitet i træningen. 

• Det samme vil ske ved bunker træning. 
• Derfor vil antal deltagere være max 8 for de ovennævnte træningsaktiviteter fra juni 

måned. 
 

 
Referent Poul Laulund 


