Bestyrelsesmøde Djurs Golf Klub d. 8/6 kl 17 i klubhuset.
1. Valg af referent.
Søren tager referatet.

2. Orientering fra formand.
Gruppe på lørdag. Der komme en familie på 8 lørdag d. 13/6 der gerne vil have en times oplæring. Søren har
lavet aftale om besøget.
Vi har åbnet for klubhus og toilet faciliteter igen. Alle i bestyrelsen kigger og spritter af når de er i klubben..
3. Orientering fra udvalg.
•

Kommunikationsudvalg. Agner har oprettet en en ny Facebook gruppe for klubben.
djursgolfklub.dk den er koblet op på vores hjemmeside. Der er i øvrigt lavet aftale med Torben
og Bjørn om overdragelse af hjemmeside.

•

Matchudvalg. Vi er kommet igang med turneringerne. Der var ikke mange til den første match
men det hyggeligt. Tirsdagsgolf og træning er kommet igang. Der kan sagtens være flere og
alle medlemmer er velkommen. Vi snakker lidt om at lave en formiddagsklub hvor
medlemmer også kan mødes. Ester vil se på sagen.

•

Sponsorudvalget. Ester savner et endeligt beløb på sponsorater. Erik er opmærksom på det og
det kommer når Erik har alle sponsorater i hus. Erik klør på med de sidste sponsorater
hurtigstmulig og tager nogle fribilletter med hvis der er nogen der gerne vil have det.

•

Baneudvalg. Vi snakker lidt om en arbejdsdag. Det bliver d. 27/6 fra 09-13 eller så længe man
kan! Klubben giver en øl/vand og en håndmad. Per opfordre til at vi alle tager og
rydder/samler gule bolde op foran klubhus og på drivingrange. Vedr lokalregler er de der står
bag på skorekortet de gældende indtil andet kommer. Per opdatere banen.

•

Kasserudvalg. Ester fortæller at det ser bedre ud i år end sidste år ifht pay and play..
opfordring til ALLE!!!!! Hjælp med at få toiletter og klubhus til at se ordentligt ud. Tag en kost
og en toiletbørste når i er i klubben. Der er købt nyt udstyr til rengøring af vogne.

4. Besøg af efterskole! De kommer d. 18/6 kl. 9-13. Der kommer 38 elever og 4 lærer. Erik tager sig af det.
Søren sørger for at der er lavet så mange bags som muligt så de er klar til de kommer.
5. Alkohol politik på banen! Golf klubbens bestyrelse er enige om at synlig påvirkelse af alkohol og andre
euforiserende stoffer medfører en straks bortvisning fra banen. Vi opfordre ALLE medlemmer og pay and
pay spillere der kan blive tørstige under vejs i en runde, til at huske på golf sportens etikette, vise hensyn til
andre golfspillere og huske på at alle er forskellige, har forskellige meninger og holdninger og ikke mindst at
Djurs Golf Klubs grund princip er “HER ER GOLF FOR ALLE” (der vil følge ovenstående i punkt 5)
6. Evt.
Referent. Søren.
Søren.

