
Klub 37+ Beslutningsreferat 
Møde onsdag den 19. februar kl. 16:00 
Deltagere: Anette Brywa, Claus Peterson, Connie Hjelm, Heine Sørensen og Poul Laulund. 
Fraværende: Steen Frederikssen. 
 
På mødet blev bl.a. følgende emner behandlet: 
 

1. Medlemsmøde 
2. Sæsonprogram 
3. Brainstorming. 
4. Eventuelt 

 
Ad 1.  Medlemsmøde (Opstartsmøde) 

• Tidspunktet blev fastlagt til mandag den 23. marts kl. 19.00 i restauranten. 
• Dagsorden blev vedtaget som følgende: 

o Velkomst og præsentation af udvalget (Poul). 
o Formål med Klub 37+. Herunder ”reklame” for andre klubber og Short Game turne-

ringen (Poul). 
o Præsentation af sæsonprogram (Connie). 
o Gennemgang af turneringer inklusive spilleformer, short game og træningsaktivite-

ter (Connie). 
o Forslag til høring (Alle). 
o Eventuelt, herunder en eventuelt gennemgang af GolfBox (Alle/Poul). 

 
Ad 2.  Sæsonprogram 

• Turneringsplanen blev gennemgået og opgaverne blev fordelt. Husk at det er legalt at 
melde forfald, og det er bedst selv af finde sin afløser. 

• Da trænersituationen stadig er uafklaret er der planlagt med 2 medlemmer fra udvalget på 
aktiviteten Spil med træner. 

• Poul sender Sæsonprogrammet for træneraktiviteter til Jørgen, som vil ”forhandle” aktivi-
teterne med den nye træner. (Er sket). 

• Connie vil afklare aftalen med restauranten på basis af minimum spisende og med fast pris. 
 
Ad 3.  Brainstorming 
Da der stadig er usikkerhed om omfanget af den nye træners mulighed for at imødekomme vores 
plan, blev flere alternativer gennemgået. 

• Spil med træner kunne erstattes med øvelser på 9 hullers banen. F.eks. Spil med 4 bolde 
per deltager, Short Game turnering. 

• Vi kunne genindføre putte øvelser. 
 
Ad 4.  Eventuelt 

• Antal deltagere 
o Ved generelle træningsaktiviteter er samme max som sidste år. Minimum er æn-

dret til 3 deltagere. Er der under 3 deltagere aflyses aktiviteten. 
o Spil med træner har også samme max som sidste år. Her skal der være mindst 6 del-

tagere for at gennemføre aktiviteten. 
o For udvalgets 6 turneringer er max reduceret til 28 deltagere (kan ændres) og mini-

mum 9 deltagere.  
• Spørgeskema 



o Man valgte at opgive ideen om et spørgeskema til vore medlemmer. I stedet vil vi 
forsøge at få svar på eventuelle spørgsmål på medlemsmødet i marts. 

• Aldersbegrænsning 
o Der blev indført en aldersbegrænsning på 18 til 99 år. 

• GolfBox 
o Poul sætter oplysning om medlemsmødet i GolfBox. 
o Kan vi få en fast aftale om pris på mad, forsøges med betaling ved tilmelding. 

 
Afslutning 

• Eventuelle kommentarer/rettelse til mødereferatet bedes tilsendt Poul senest onsdag 
den 26. februar, hvorefter mødereferatet lægges på golfklubbens hjemmeside. 

 
 
Referent Poul Laulund 


