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Bestyrelsesmøde 4. august 2013
Deltagere:
Søren Homann, Anette Bernbom, Susanne Nielsen, Frank Johnsen, Jørgen Kaad, Karl Bo
Jensen, Lise Gregers Jensen, Steen Christensen, Jan Åkerlind, Jan Frölich
Afbud fra:
Ikke til stede:
Referent: Anette Bernbom

1. Siden sidst:
Drop-in har haft to rækker indtil Vingsted og herefter en række. Der har været besøg
fra København, Skagen, mm. Det er vigtigt at alle bliver registreret rigtig efter vi er
begyndt at spille med handicap. Find er blevet bedt om at lave et link på vores
hjemmeside til handicap-udviklingen.
Omsætning status for drop in er 10.878 kr i denne sæson. Budget siger 10.000.
Handicap vil blive opdateret ved alle turneringer der spilles. Vi kommer ikke til at spille
handicapturneringer på vores sæsonhold. Vi kan lave specielle turneringer.
52 er max i handicap.
Mappen med medlemsnumre er forvirrende. Vi laver en ny og sorterer på efternavn.
Elitesamarbejde: Åbenrå giver præmie til de medlemmer der skaffer et nyt medlem.
Jørgen opfordrer til at vi skaffer nye juniorer på samme måde. Måske nogle
juniorarrangementer i klubben om lørdage eftermiddage. Karl Bo foreslår, at vi betaler
for transport til juniorcamps.
2. Status på tilmeldinger:
Der er i øjeblikket tilmeldt ca halvdelen af hvad der spillede sidste sæson. Vi tager en
status på situationen om en uges tid

3. Kulturnat
Finder sted fredag den 23. august. Teltet er bestilt hos Kær Teltudlejning. Steen beder
om at vi bliver blandt de først der bliver stillet op. Terrassevarmere bestilles så vi har
dem i tilfælde af dårligt vejr. Vi mødes når teltet er stillet op.
Søren kontakter Bob til at trækker strøm, Anette står standby, hvis Bob ikke kan.
Indkøb: Jørgen har en liste over, hvad vi havde sidste år. Vi løb tør for chips. Jørgen
sørger for indkøbene. Karl Bo sørger for kort og teknik.
Jan køber sandwich til dem, der står i teltet.
Anette laver en folder til uddeling.
Steen mener han har en master liggende til fællesfolderen med Gråsten
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Frank laver plakaten om Introduktionskursus i stor størrelse.
Bestyrelsesmedlemmer der skal spille opfordres til at finde en makker man ikke
normalt spiller med.
4. Evt.:
E-mail på medlemmer. Turneringsansvarlige bedes sende medlemslisten rundt og
bede om et check af oplysninger og at e-mail bliver oplyst.
Elitesamarbejdet var emne for en debat, hvor følgende to synspunkter blev luftet:
• Elitesamarbejdet vurderes til at være for diffust. Haderslev er ikke specielt
interesseret i elite men mere i at hverve nye medlemmer. Hvis det skal
fungere skal det nok kun være Sønderborg og Åbenrå. Afstandene er for store
til at det kan lade sig gøre at nå frem en fredag, hvor de fleste arrangementer
finder sted.
• Vi har ikke spillere nok med et højt niveau i Sønderborg og Åbenrå til at vi kan
holde et højt niveau. Som det er nu møder man faktisk stærke spillere.
Samlet set er bestyrelsens holdning at elitesamarbejdet fungerer tilfredsstillende og at
vi fortsat deltager.
5. Næste bestyrelsesmøder:
Planlægningsmøde søndag den 18. august kl. 14.

