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

• Ole Bjørn og Preben har valgt at træde ud af udvalget. Resten af udvalget har givet tilsagn 
om at fortsætte i sæsonen 2020. 

• Udvalget består herefter af Anette, Claus, Connie, Heine, Poul og Steen. 
• Poul fortsætter som formand. 

 
Medlemmer 

• Jørgen har lavet en liste over medlemmer i 2020. Listen kan ses i Golbox under 
Klubturneringer med titlen Klub 37+ 2020 deltagere. Listen opdateres løbende af Jørgen. 
Listen er informativ for alle. 

• Flex A medlemmer kan ikke deltage i Klub 37+. 
• Udvalget mener stadig, at medlemskabet skal være et aktivt tilvalg for nye medlemmer. Poul 

kontakter Jørgen for yderligere afklaring. 
• Et forslag kunne være at lade begynderudvalget oplyse om Klub37+ i begynderforløbet, så 

nye medlemmer er bedre forberedt til at tage stilling til medlemskab af Klub 37+. Poul 
kontakter formanden for begynderudvalget. 

 
Aktivitetsniveau 

• Aktivitetsniveauet holdes uændret i den nye sæson. 
• Poul udfylder og afleverer det tilsendte skema fra turneringsudvalget. 
• Turneringer 

o Der afholdes en turnering hver måned fra og med april til og med september. 
o Turneringer aflyses, hvis der er mindre en 9 deltagere. 
o Alle turneringer spilles med Gunstart. Start hul 1 til og med hul 5. 
o Alle turneringer afsluttes med fælles spisning for de deltagere, der ønsker det. Det 

forventes, at de medlemmerne at udvalget deltager i spisningen. Udgifterne til 
måltidet dækkes af klubben. 

o Åbningsturneringen spilles en søndag med start kl.13.30 i april. Banen reserveres fra 
kl. 12.00. Turneringen spilles over 18 huller. Spilleform er som udgangspunkt 
modificeret GreenSome. Max spilletid er 5 timer. 

o Sommerturneringen spilles en lørdag med start kl.13.30 i juli. Banen reserveres fra 
kl. 12.00. Turneringen spilles over 18 huller. Spilleform er som udgangspunkt 
Stableford. Max spilletid er 5 timer. 

o Afslutningsturneringen spilles en søndag med start kl.13.30 i april. Banen reserveres 
fra kl. 12.00. Turneringen spilles over 18 huller. Spilleform er som udgangspunkt 
Texas Scramble. Max spilletid er 5 timer. 

o De tre resterende turneringer kan spilles på onsdage med start kl. 16.00, fredage med 
start kl. 16.00, lørdage med start kl. 13.30 eller søndage med start kl. 13.30. 
Turneringerne spilles over 12 huller. Spilleform kan som udgangspunkt være 
Stableford eller Stableford kombineret med Best Ball (husk Pedro). Max spilletid er 
3 ½ time. 

o Der skal laves en general aftale med Frank mht. mad. Forslag: minimum 12 
deltagere inklusive udvalgsmedlemmer. Alle spiser det samme. Garanteret 
spisetidspunkt. 

• Spil med træner 
o Spil med træner aflyses ved mindre end ? deltagere. 



o Vi vil forsøge med kun 5 gange i løbet af sæsonen. September udelukkes pga. lavere 
tilslutning. Spil med træner foreslås afviklet på onsdage, lørdage eller søndage. Det 
skal afklares, om det er nødvendigt/ønskværdigt med hjælp fra udvalget. Den halve 
times træning skal debatteres. Poul tager kontakt til Carina for en afklaring også om 
de foretrukne tider. 

 
• Andre træningsaktiviteter 

o Træningsaktiviteterne aflyses ved mindre end 3 deltagere. 
o Træningsaktiviteterne fordeles over månederne fra og med april til og med august 

 
Indlæg til klubblad. 

• Poul fremsender snarest nyt indlæg til klubbladet til Jørgen. 
 
Andre planer 

• Det overvejes at gentage turen på hul 17 og 18.  
• Det overvejes at fremstille og fremsende et spørgeskema til medlemmerne. Poul 

undersøger mulighederne. 
 
Forslag fra medlemmerne 

• Kunne vi spille simulatorgolf om vinteren? 
•  Udvalget mener enstemmigt, at det må være op til den enkelte at arrangere denne 

aktivitet. 
Næste møde 

• Næste udvalgsmøde planlægges i uge 8. 
• Medlemsmødet planlægges ultimo marts. 

 
Afslutning 

• Eventuelle kommentarer/rettelse til mødereferatet bedes tilsendt Poul senest fredag 
den 25. oktober , hvorefter mødereferatet lægges på golfklubbens hjemmeside. 

 
 
Referent Poul Laulund 


