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Dette er et kort informationsreferat af medlemsmødet ” Speakers corner”, som blev 
afholdt i klubhuset. 
 
Vi var 24 deltagere incl. bestyrelsesrepræsentanter. 
Mødet var et uformelt møde, hvor der ikke var nogen formel dagsorden. Hensigten 
var dialog og information. 
Formanden for Kommunikationsudvalget (LGS) virkede som ordstyrer. 
(LGS) bød velkommen og fortalte om vigtigheden af at holde møder med 
medlemmerne. Ikke på grund af formaliteter, men fordi bestyrelsen har den 
opfattelse, at gennem disse møder (hvor flere efterhånden formentlig vil møde op) 
vil vi sammen kunne udvikle vores klub og forstærke det samarbejde, som er 
afgørende for klubbens løsning af problemer, de sociale relationer, hvervning af nye 
medlemmer, greenfeegæsters oplevelser af stemningen og klubbens fremtid iøvrigt. 
Vi har planer om, at holde et møde hver måned. 
(LGS) informerede om problemerne med udbetalingskravet af andelene ved 
dødsfald. Dette krav er suspenderet til 31. marts 2016. Men bestyrelsen vil forsøge, 
at overbevise medlemmerne om, at det krav skal bortfalde helt. Måske ved næste 
generalforsamling. 
Med den nuværende værdi på en andel, vil vi kunne forvente at et sted omkring 
45.000 kr. skal udbetales hvert år efter 2016, hvis kravet ikke fjernes. 
Generel god forståelse for ideen. Flere gode forslag til løsning af de resterende 
problemer om andelene kom frem. 
(LGS) meddelte at de møder klubben havde lagt op til fremover om 
andelsproblemerne ikke blev gennemført. Behovene er væk efter ændringerne 
gennemført på sidste generalforsamling.  Kun betalingskravet ved død er et problem 
som endnu mangler en endelig løsning på. 
 
Kort redegørelse for status i hvervekampagnen.(LGS) opfordrede til at 
medlemmerne aktivt gik ind i hvervningen af nye medlemmer blandt andet ved at 
anvende ”Spil med en ikke golfer” , men også generelt. En drøm: ”Hvis bare hvert 
tiende medlem skaffede et nyt medlem, så !!!!) 
 
Kort redegørelse om SGO ordningen. Teksten om denne ordning, som den er 
formuleret på Hjemmesiden, forbliver uændret idet den udtrykker ideen med 
ordningen. ( Karantæne problemerne ved flytning) At nogle af SGO klubberne ikke 
lever op til denne formulering, vil blive debatteret senere på året i formandsmøder. 
 



Damedagen havde fremsendt nogle punkter, som blev drøftet. 
1. Problemer om lukning af banen ved gunstart til dameturneringerne. 
Problemet blev løst. Der vil fremover være advarsler på Golfbox om lukning og 
begrænsede spillemuligheder for andre ved disse turneringer. 
2. Engelsk og tysk oversættelse om anvendelse af maskinen til kortbetaling af 

greenfee skal etableres. Damedagen oversætter. Sekretariat ved det laver 
opslaget. 

3.  Opslag ved den elektroniske tavle for indtastning af resultater ved EDS. 
Opslag etableres af sekretariatet. 

4. Sand i bunkers. 
Dette emne rejste en særdeles god og positiv debat med mange 
løsningsforslag. Man var enige om, at der skulle gøres noget. Man blev hurtigt 
enige om, at medlemmerne i meget højere grad end tilfældet er nu, burde 
tage del i forskellige arbejdsopgaver i klubben. Dette var måske en af dem. 
Forslag om at etablere” projekter” medlemmerne kunne byde ind på. 
Muligheden for arrangering af nogle arbejdsweekends kom som forslag i den 
forbindelse. 
Vi skal ” bare have” nogle få, som vil tage initiativet og selv samle en 
arbejdsgruppe til konkrete opgaver. 
Der tages fat i emnet om bunkers og sand ved initiativ fra nogle af 
mødedeltagerne. 
Ukrudtet er højt på hul 1, som måske netop skulle være smukt af hensyn til 
førstehåndsindtrykket for greenfeespillere. 
(LGS) mindede i den forbindelse om, at formanden i bladet netop opfordrer 
til, at man melder sig som ”hulejere” med særligt ansvar for et enkelt hul. 
Ved drøftelse af ideerne til, at skabe større medejerskab af vigtige opgaver for 
klubben, blev man enige om at udbrede disse tanker igennem den daglige 
optræden i de fora man spiller golf i til dagligt, ligesom man ville forsøge at 
ændre forestillingerne om at ” jeg betaler jo rigeligt for at spille golf, så 
hvorfor skulle jeg så også begynde at arbejde for fællesskabet”.  
Diverse andre ideer: 
Etablere en gruppe a la baneservice som varetager den praktiske del af 
udlejningen af vores buggies, primært udenfor åbningstider af kontoret, så 
man undgår, at potentielle lejere ikke går forgæves. Bestyrelsen arbejder med 
problemstillingen, hvor både restauranten og shoppen kan blive (er) en del af 
løsningen. 
Det blev igen drøftet hvorfor klubben har to forskellige handicapnøgler til 
slagspil og hulspil. 
Emnet er tidligere debatteret og vil blive taget op igen med handicapudvalget. 



 Måske skulle man tilføje på scorekortet hvorledes man bør lægge riverne i 
bunkers, da dette er forskelligt fra klub til klub. Mulighederne undersøges af 
sekretariatet. 
Man drøftede Dresscode og etiketteregler/optræden. Man ser mange 
krænkelser af begge. Man enedes om, at bevare dresscode, og måske 
indskærpe denne sammen med en etikettereminder i et nyhedsbrev. 
Der er tilsyneladende en forskel på lokalreglen om, at man ikke må spille fra 
søen på hul 11 og generelle regler om spil fra hazards. 
Skal undersøges og rettes til. 
Alle var enige om, at vi havde haft et godt møde, og at det er en god ide med 
den slags uformelle drøftelser.  
Forslag om, at man næste gang startede klokken 1900, og at man fjernede 
behovet for tilmelding ved at ændre kaffe og kage, til en vand eller øl. 
Måske kunne det give flere deltagere. Vi prøver. 
Leif Schunck 
  


