
Klub 37+ Beslutningsreferat 
Møde onsdag den 21. oktober 2020 kl. 16:00 
Deltagere: Anette Brywa, Claus Peterson, Connie Hjelm, Heine Sørensen, Poul Laulund og  Steen 
Frederikssen 
Fraværende: Ingen 
 
På mødet blev bl.a. følgende emner behandlet: 
 

1. Afvikling af afslutningsturnering 
2. Næste sæson 
3. Medlemsmøde 
4. Årsafslutning 
5. Eventuelt 

 
Ad 1.  Afvikling af afslutningsturnering 

• Der spilles en Modificeret Greensome. Poul sørger for en skriftlig beskrivelse til alle delta-
gere. 

• Der spilles 13 huller med Gunstart fra hul 1 til 5 kl 13.30. 
• Fra udvalget deltager Anette, Claus, Connie og Poul. 
• Maden er aftalt med Frank. Der er 22 spisende. 

 
Ad 2.  Næste sæson 

• Alle seks i udvalget fortsætter gerne næste år. Udvalget kan udvides ad-hoc efter behov. 
• De mere administrative opgaver bør fordeles bedre. Connie og Poul fremstiller en plan. 
• Der bør ændres på anvendelsen af trænertimerne. 

o Spil med træner droppes. 
o Den enkelte træningssessioner reduceres i tid 
o Driving træning, Pitch &Chip træning og bunker træning kan kombineres med put-

teøvelser styret af udvalget. 
o Træningen skal selvfølgelig gennemgås og accepteres af træneren. 

• Udvalgets opgaver 
o 6 turneringer i alt: 1 opstarts og 1 afslutningsturnering over 13 huller og 4 måneds-

turneringer over 18 huller. 
o Short Game på 9-hullers banen. 
o Putteøvelser. 

 
Ad 3.  Medlemsmøde 

• Der bør afholdes mindst 2 medlemsmøder om året. En efter sæsonens afslutning, hvor der 
bl.a. finder en evaluering af sæsonen sted, og en før sæsonens opstart, hvor planerne for 
sæsonen vises. 

• Evalueringsmødet aflyses i år. 
• Evalueringsmødet kunne evt. indeholde en invitation fremvist i bagmærketurneringen. 

 
Ad 4.  Udvalgets årsafslutning 

• Udvalgets årsafslutning er aflyst i år. 
 
Ad 5.  Eventuelt 

• Der blev drøftet mere om næste års aktiviteter. Bl.a. et ønske om et møde med bestyrelsen 
i Golfklubben, som Connie og Poul vil arrangere på udvalgets vegne. 

• Vi efterlyser et bedre navn end Klub 37+ 



 
Afslutning 

• Eventuelle kommentarer/ rettelser til mødereferatet bedes tilsendt Poul senest onsdag 
den 28. oktober, hvorefter mødereferatet lægges på Golfklubbens hjemmeside. 

 
Referent Poul Laulund 


