REFERAT
af ekstraordinært bestyrelsesmøde
i
ØRNEHØJ GOLFKLUB
Tirsdag den 22. august 2017.

Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Morten Bech, Jørgen Christiansen, Claus Brynaa, Mette Prip,
Lars Skovsgaard og Lisa Bergmos. Afbud: Dennis Christensen.
1. Konstituering af bestyrelsen.
Tommy Breck har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde som formand i Ørnehøj Golfklub, med
øjeblikkelig virkning. Tommy Breck har valgt at fratræde af personlige årsager. Bestyrelsen har taget
Tommys beslutning til efterretning, og takker ham for hans store arbejdsindsats i hele hans
bestyrelsesperiode.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Morten Bech formand og husudvalgsformand
Claus Brynaa næstformand og baneudvalgsformand
Jørgen Christiansen, kasserer
Kim Johansen, regel-og handicapformand
Lars Skovsgaard, sponsorudvalgsformand
Mette Prip, turneringsformand
Dennis Christensen som har været suppleant indtræder i bestyrelsen.

2. Fordeling af opgaver
Bestyrelsen fordelte herefter de væsentlige opgaver som Tommy Breck som formand har frem til
næste generalforsamling:
Dennis Christensen indgår i rekrutteringsudvalget.
Jørgen Christiansen overtager 4Golf samarbejdet.
Morten Bech tager udvalgsmatchen, stormødet og generalforsamlingen.
Claus Brynaa tager sammen med Frantz og Lisa mødet med rådmænd og venstrevælgerforening
den 25. august 2017.
3. Information til medlemmerne
Når Tommy Breck har godkendt udmeldelsen til medlemmerne, sendes informationen i et
nyhedsbrev, på hjemmesiden og på facebook.
4. Diverse.
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Kim Johansen meddelte, at Peter Skovbo på grund af manglende tid trækker sig fra regel og
handicapudvalget.
Da den lokale Spar Nord afdeling lukker den 31. august, har klubben kontaktet Finn Bertelsen i
Spar Nord og lavet en ”ønskeliste” til Spar Nord om de møbler, klubben kan bruge til kontor og
greenfee området.
Senior A har i fredags benyttet en spiller som i år har spillet på eliteholdet. Bestyrelsen har
tidligere og ikke mindst på generalforsamlingen påpeget, at man ikke kan spille på regionshold når
man har spillet på eliteholdet, og omvendt. Bestyrelsen besluttede, at påtale det overfor de
implicerede.

Næste møde mandag den 11. september 2017 kl. 17.15.

Som referent
Lisa Bergmos
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