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1.) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
2.) Nyt fra Formanden 

Vi føler ikke den samme klubånd er til stede i klubben 
som tidligere — det kniber b.la med bunkers, og det er 
de samme få, der kommer til arbejdsdagene. 
Vi er selvfølgelig utrolig glade, for de der altid er villige 

til at hjælpe. 
Et forslag kunne være at etablere et stort bunkerhold, 
der så skal stå for vedligehold af alle bunkere. Vi vil 
hurtigst muligt indkalde alle bunkerfolkene til et møde 
des angående. Mødet afholdes mandag d. 4. 
september kl. 19.00 i klubhuset. (Kurt indkalder) 

3.) Nyt fra Udvalgene 
Der sendes indbydelse til sponsorarrangementet d. 9. 
september. (Steen koordinere med sponsorudvalget) 

4.) Flytning af vand/slåning af udslagssteder. 
Hvis der bliver behov for flytning af vand, skal vi have 
lavet en turnusordning. (John) 
Leo står for slåning af udslagssteder. 

5. Vedligeholdelse af bunkers. 
Se punkt 2. 
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6.) Evaluering af Veterantræffet på banen lørdag d. 5. 

august. 
Vi undersøger behovet for tidspunktet for 
banelukningen fredag eftermiddag. 
Klubben indkalder Grønhøjs frivillige til et 
evalueringsmøde. (John og Kim undersøger banens 
tilstand efter arrangementet) 

7.) Philbert Enterprise match søndag d. 13. august. 
Steen Pudselykke har sat matchen op og kopieret 
scorekortene. Alt afleveres til Tut. 
Simon levere præmierne søndag kl. 8.00 i klubhuset. 

(Knud, Kurt og Tut modtager) 

8.) Eventuelt 
Helle køber pokaler til hulspil samt klubmesterskabet. 
Der laves fremadrettet en aftale om hvordan pengene 
for deltagelse i regionmesterskabt afregnes. Dette 
aftales imellem Sillads og Steen samt holdkaptajnerne. 

Der er frivillige, der vil lave nye opslagstavler til 

klubhuse. Dejligt. 

Vi skal fremadrettet forsøge at få mere omtale i de 
lokale aviser. 
Medlemmerne påtaler, at hullerne bliver flyttet for 

sjældent. 
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Der laves en vejledning til tilmelding til Slaget på 

Heden. 

(Næste møde) hos Kurt d. 9/10 
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