Formandsmødet 15. november 2021
Formand Kjeld Birch bød velkommen og indledte mødet med en status på den forgangne sæson, samt
nogle fremtidsplaner. Derudover blev der også lagt nogle regnskabstal på bordet.
Baneudvalget/Peter Thrige Andersen:
Greenkeeperne og Baneudvalget har en plan med flere spændende projekter, hvoraf flere afventer budget.
Ny vaskeplads, lys på puttebanen, varmelamper, bedre ventilation i simulatorrum, søer oprenses, teesteder
med måtter enkelte steder, droppezone hul 11 forbedres, stærekasser opsættes, træer udskiftes.
Øvrige planer for banen:
Hul 1: Grave og hente vand til pumpehuset fra nyt sted.
Hul 2: Rough klippes.
Hul 3: En del rødder fra poppeltræer fjernes.
Hul 4: Dræn repareres.
Hul 5: Sti etableres.
Hul 9: Blomsterbed.
Hul 10: Dræn ved bunker repareres.
Hul 11: Grussti til teesteder fra asfaltvejen.
Hul 12: Dræn repareres.
Hul 13: Poppeltræer fældes.
Hul 14: Dræn repareres.
Hul 15. Mere muldjord ved dræn samt vanding.
Hul 16: Dræn efter green etableres.
Hul 17: Hævet sti efter green etableres.
Hul 18: Sti ved teested etableres.
Kommunen er kontaktet vedr. trafiksikkerhed på veje rundt om banen. Ny trafiksikkerhedsplan er lavet.
Turneringsudvalget/Nils Rohde:
Tre turneringshold er tilmeldt i 2022. Juniorparturnering afholdes 21. august.
Fødselsdagsturneringen har i 2022 en ekstra sponsor i Lydinge Golf Resort.
Cafeudvalget/Finn Lange:
Udvalget er bindeled til cafeen. Ny forpagter er ansat med opstart i marts. Møder vil blive afholdt efter
behov.
Eliteudvalg/Finn Lange:
Eliteholdet har nedlagt sig selv her i 2021.

Seniorklubben/Bent Hansen:
Klubben er stabilt kørende med 125 medlemmer. Nogle er udmeldt, så medlemstallet er nu på 117.
Regionsgolf/Søren Villy Andersen:
3 hold var tilmeldt i 2021 og det vil fortsætte i 2022.
Juniorafdelingen/Michael Andersen:
Man har været hårdt ramt af corona restriktionerne. Flere juniorer er kommet til og man har et godt
samarbejde med Asserbo Golfklub. Man tilbyder mere træning samt besøg i simulatorerne.
Bridgeklubben/Benny Nicolaisen:
Man er glade for flytningen til det store lokale. Gelænder til trappen langs væg ønskes.
31 deltagere p.t. men man ønsker gerne yderligere tilgang.
Julefrokost er aftalt med den nye forpagter og finder sted i december.
Møllepigerne/Marianne Sinding:
71 medlemmer og heraf 63 aktive. Gode ideer til aktiviteter ønskes.
Pink cup i juni og man efterlyser gerne sponsorer.
60+/Marianne Sinding:
Trods annoncering dukkede der ingen op. Skal 60+ fortsætte, bliver det mod betaling.
Banekontrollen/Ebbe Wiberg:
Der er en lille bemanding i banekontrollen, men hele bestyrelsen er også udstyret med ID-kort som
banekontrollanter.
Nedslagsmærker giver sorte pletter, hvis de ikke oprettes.
Der er flere, som spiller uden at booke tid. Bør nævnes i nyhedsbrev.
Ebbe foreslog en lille måtte til brug på fairway om vinteren.
Fælles arbejdsdag med færre hold og to gange årligt.
Spejle ved hul 14 arbejdes der på.
Ebbe tilbød at lave 40 stærekasser.
Møllesvendene/John Willum Hansen:
Klubben fungerer godt og har 100 medlemmer. Tabte til Frederikssund i den årlige match.
Arbejder på indtastning af scores til resultatlister.
Klub 37/Winie Hillemann:
96 prøvemedlemmer gav 60 nye medlemmer. Flere hjælpere ønskes og gerne fra Møllepiger og
Møllesvende.
På DGUs seneste regionsmøde blev der drøftet et projekt med flere kvinder til golf. Winie har tilbudt sin
hjælp.
Regel- & Handicapudvalget/Erland K. Pedersen:
DGU har genrated banen, som skal ske automatisk efter 8 år. Tal for Course rating og Slope er nedsat en
smule. Når det sættes i værk, vil der komme nye konverteringstabeller og det kan betyde færre antal slag.
Vi overvejer samtidig om handicapnøglerne skal ændres og det arbejdes der på.
Det var planen, at vi ville lave nogle kurser om det nye handicapsystem, som så dagens lys i starten af året,
men grundet corona restriktionerne var det ikke muligt. Systemet er nøje beskrevet på klubbens
hjemmeside og på matchkontoret kan man læse en tyk bog, hvor systemet er beskrevet.

IT-udvalget/Erland K. Pedersen:
Nyt layout på hjemmesiden og nyt program fra starten af året.
Statistikken siger flere end 21.000 brugere i år, samt flere hundrede tusinde sidevisninger.
Facebook annoncering i foråret med Åbent Hus og Prøvemedlemskaber gav 215.000 visninger til en pris af
ca. kr. 10.000.
Onsdagsmatch/Jørgen Nordentoft:
I år deltog mange nye medlemmer. På grund af vejret kunne afslutningsmatch ikke gennemføres.
Sponsorudvalget/Jan Stampe:
Flere nye sponsorer er kommet til i år. Sponsordag med 20 deltagere blev afholdt i godt vejr.
Den nye store skærm i klubhuset benyttes også til profilering af vores sponsorer.
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