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Turnerings- og Lov & Regeludvalg 

 

Referat 
Af 1. møde 26 APR 2019  

Bilag: Dagsorden for 1. møde 

Ad DO pkt.2 Evaluering af Åbningsmatch 
Der var general enighed om, at Åbningsmatchen blev gennemført tilfredsstillende. 
Ligeledes fandt man ordningen med at der kunne betales greenfee ved kassen og 
scorekort blev udleveret et separat sted var en rigtig god ide. 
Det blev beslutte at der skal udleveres specielle pølseboner, henset til at betaling herfor 
kunne gælde flere deltagere. 
Udvalget vil henstille til Husudvalget at undersøge muligheden for at stationært 
signalmiddel (sirene eller horn på eller ved klubhuset). Hvis ikke skal der indkøbes et 
trykhorn, der er så kraftigt at det kan høres overalt på banen. 
 Der tages en drøftelse med John Simonsen om pind-placering i god tid inden match. 
Ad DO pkt.3 Charity Golf 
Ikke aktuelt. 
Ad DO pkt.4. Tonen blandt medlemmerne  
Der tages en drøftelse i bestyrelsen om at oprette en Facebook gruppe i klubregi 
(klubbens officielle gruppe). 
Ad DO pkt.5 Louis Nielsen, sommermatch 30. Juni 
Det blev bemærket at Dameklubbens tur faldt på same dag. Matchdato kunne dog ikke 
ændres. 
Matchen skal proklameres ved opsætning af en beskrivelse, der bl.a. skal oplyse om  
at der spilles nærmest hul. 
at der må lægges op på fairway (hvis banen stadig er i en forfatning, der retfærdiggøre 
dette). 
Der vil også være opdeling således  
A række spiller slagspil. Dog vil holdsammensætningen blive blandet, således at det ikke 
er de samme spillere, der altid spiller i samme bold. 
B- og C-rækken spiller stabelford og boldene bliver et miks af disse to rækker. 
Jan kontakter Peter Norgren vedrørende grillpølser 
Ad DO pkt.6 
Jørgen laver oplæg til nye lokalregler 
Jan kontakter Claus vedrørende Baneguide (den bør holdes tilbage med hensyn til 
kommende ændringer) 
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Ad DO pkt.7 
Der blev foretaget ændringer til afviklingsdatoer for klubmatcher: 
a. 31 AUG Klubmesterskab 
b.   1 SEP Klubmesterskab 
c. 22 SEP TENG TOCL - KS Værktøj match  
d. 6 OKT Cross Country, sponsor pt. Ikke aftalt 
e. 10 NOV Gløggmatch, sponsor pt. Ikke aftalt 
Ad DO pkt.8 
Thomas foreslog at foretage ændring på proceduren tilmelding for Regionsgolf i 2020. 
Ad DO pkt.9 
 NIL 
 
Referent: 
Jan Nyborg 
 
Næste møde  
30 JUN 2019 kl. 07:00 i forbindelse med Louis Nielsen, Sommermatch 
 
 

Bilag til referat. 

Dagsorden 
2. Indledning og velkomst 
3. Evaluering af Åbningsmatch 

a. Hvad gik godt 
b. Hvad gik mindre godt 
c. Erfaringer vi kan drage nytte af 
d. Hvor mange deltagere af udvalget er nødvendig for at afvikle match 

4. Charity Golf med Rask El 
a. Vores opgaver  

5. Tonen blandt medlemmer 
a. låg på al unødig mail- og Facebook polemik. 
b. Eliteudvalg og Turneringsudvalg 

i. Peter Skjold og Jan koordinerer. 
6. Louis Nielsen, Sommermatch 30 JUN 

a. Indledende  
b. Opsætning 
c. Se punkt 2.d. 

7. Lokalregler 
a. Lokalregler for Maribo Sø Golfklub 
b. Out of bounds 
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c. Strafområder  
8. Klubmatcher rest 2019 

a. 25 AUG Klubmatch, sponsor pt. Ikke aftalt 
b. 21 SEP Klubmesterskab 
c. 22 SEP Klubmesterskab 
d.  6 OKT Cross Country, sponsor pt. Ikke aftalt 
e. 24 NOV Gløggmatch, sponsor pt. Ikke aftalt 

9. Bordet rundt 
10. Eventuelt 

 

 

 

 


