1. Velkomst. Formanden bød velkommen
2. Gennemgang fra sidste referat. Intet
3. Formanden. Intet
4. Nyt fra Sekretæren :Intet nyt
5. Sekretariatet
a. Restanceliste: Desværre er klubbens udestående ikke faldet siden sidst. NU når vi
nærmere os klubmesterskaberne gøres der opmærksom på, at man ikke kan spille
turnering eller repræsenter klubben på udvalgte hold før afbetaling er påbegyndt.
b. Medlemssituationen: Medlems antallet er uændret dog er der en afgang på senior
medlemmer men en tilgang på Fleks medlemmer.

6. Status økonomi:
Resultatet forventes en lille smule bedre end budgetteret – indtægterne er en smule
mindre en budgetteret mens besparelserne er en smule større.

7. Status pro/cafe:
Den nye forpagter har konstateret at der er et voldsomt strømforbrug. Vi har via banehusudvalgt
fået sat måler på det forskellige udstyr i forbindelse med at konstater de enkeltes strømforbrug for
på den måde at afdække strømforbruget.

8. Status bane/hus
Vi ser frem til at modtaget deres budget for det kommende år- med i udgangspunkt i det
modtagende referat så bestyrelsen kan tager stilling de foreslåede tiltag og ønsker , som Bane/Hus
udvalget gerne vil have udført de kommende år..
9. Sporten:
Vores 1. senior hold i 2. division har vundet divisionen og sikkert sig oprykning til 1. division fra
næste sæson. Stort tillykke. Vores andet senior hold var meget tæt på oprykning også, men i
kampen om oprykning tabte de desværre 6-5 – tættere kan man jo ikke komme. Meget
tilfredsstillende.
På herreeliteside bliver vores 1. hold i 3. division med hjælp fra Trelleborg som rykkede ned fra 2.
division og dermed ikke kan have to hold i 3. division. Vores ejet 2. herrehold rykker ned fra 4.
division, hvilket desværre betød at 3. herreholdet, der vandt deres pulje ikke kunne rykke op i 5.
division. For at styrke Klubbens organisation på elitesiden for herre. Indføres fra næste sæson en

Herreelitechef for at på den måde øge muligheder for at opnå bedre resultater den kommende
sæson.
Det kan konstateres mange spillere har gjort en rigtig fin indsats på der forskellige hold og
repræsenteret Sydsjællands golfklub på fornem vis. En stor tak skal også lyde til Klubkoordinator
Helge Hansen, hvor en god sæson kulminerer klubmesterskaberne.

10. begynder – Året bød på et lille begynderhold med kun 19 tilmeldte, hvor to af disse allerede var
Par 3 medlemmer (hvilket de er forblevet.). og det bemærkes at 14 af de nye begyndere har meldt
sig ind. Hvilket jo en høj procentdel, men den store udfordring er jo at tiltrække flere til klubben
medlemmer til klubben både begyndere og øver golfspillere. Troels Haugsted forsætter ikke som
begynderudvalgsformand til den kommende sæson. Der skal findes en ny formand til dette udvalg.
Bestyrelsen takker Troels for det store stykke arbejde og de mange timer han har kastet i dette
projekt med at skaffe flere medlemmer til vores klub.
11. Evt.
Hjælpermatch bliver afholdt 17. sept. Og 45 personer inviteret.
Dankort Flexi-terminal står til udskiftning – Klubben skal bruge en ny!
Næste Erfa mødeafholdelse her i klubben mandag 11.9.2017
Troels Haugsted – genopstiller ikke som suppleant til bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde: 11. oktober 2017, kl.18.00

