Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag
den 24. februar 2010.
Deltagere: Jette Stirø-Larsen, Jens Nielsen Ove Hansen, Marianne Poulsen,
Ejler Christiansen. Povl Bayer Knudsen.

1.

Nye indskudsformer.
I forlængelse af beslutningen på sidste bestyrelsesmøde om at tilbyde et samlet
indskud for par blev det besluttet at komme med et nyt tilbud - et gavekort på
indskud. Disse gavekort skal sælges i blokke à 10 stk. for en samlet pris på kr.
37.500 svarende til en rabat på 50 %. Et gavekort skal udnyttes inden for 5 år.
Forslaget skal fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling under
dagsordenens punkt 5: fastsættelse af kontingent og indskud.

2.

DGI-motionsløb søndag den 6. juni.
PBK oplyste om henvendelse fra DGI Vestsjælland, som planlægger et motionsløb i
området søndag den 6. juni. Forespørgslen lød på, om løberne (antallet anslået til
800 – 1000) i tiden fra kl. 11.00 til 13.00 må anvende stien, som går fra Stårupvej,
langs med Pay & Play banen, forbi skuret ved 5. hul og videre frem til Tinghulevej
ved Materielgården.
Bestyrelsen afslog forespørgslen med henvisning til, at det vil blive nødvendigt at
lukke en del huller på banen i det pågældende tidsrum.

3.

Landsdelsfinaler for Sjællandskredsen Regionshold.
PBK henviste til forespørgsel fra Regionsgolf Øst, som gerne ville gennemføre
slutspil for Sjællandskredsen Regionsgolf som følger:
- lørdag den 18. september:
veteranrække A, B og C samt seniorrække A og B
- søndag den 19. september: regionsrækkerne A, B, C og D
Bestyrelsen godkendte forespørgslen.

4.

Ordinære generalforsamling den 18. april.
Bestyrelsen besluttede:
 at den ordinære generalforsamling i år vil blive afholdt i Højby Hallen, hvilket vil
fremgå af indkaldelsen
 at fremlægge følgende forslag til godkendelse under dagsordens punkt 6 – valg til
bestyrelsen:
- genvalg af Jens Nielsen og Marianne Poulsen
- nyvalg af Niels Ebbe Pedersen, Preben Breilø og Henrik Bendix
 at fremlægge følgende forslag til godkendelse under dagsordenens punkt 7 – valg
af to bestyrelsessuppleanter for 1 år:
- nyvalg af Hans Møller Olsen og Jeppe Hvidtfeldt

5.

Eventuelt
Formanden oplyste, at siden sidste bestyrelsesmøde havde et par klubber trukket sig
fra forslaget om en Super Greenfee Ordning – ”Fjorden Rundt”, så måske falder
forslaget til jorden.

Referent
Povl Bayer Knudsen

