
Referat fra Optimist møde den 25/9 2022 

 

Tilstede:  Jens Erik – Helen – Inger – Torben – Carsten – Benny. 

Fraværende: K.P. Johansen 

 

Ved generalforsamling i Optimisterne d. 25.09.2022 var flg. på valg: Jens Erik Pedersen, Naja Nielsen og 

Ib Nielsen,  

Der blev d. 23.10.2022 afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i Løgstør Golf Klubs lokaler, med de 

nyvalgte medlemmer af bestyrelsen: Carsten Vestby, Benny Christensen blev nyvalgt som suppleant 

sammen med Kristian Peter Johansen. 

 

Konstituering  

Formand:  Jens Erik Pedersen (kaldet JEP) 

Sekretær:  Helen Kirch (kaldet HK) 

Kasserer:  Inger Dalsgaard (kaldet ID) 

Match og udflugter:       

Bestyrelsesm.: Torben Kjeldsen (kaldet TK) 

Bestyrelsesm.: Carsten Vestby (CV) 

Suppleant:  Kristian Peter Johansen (kaldet KPJ) 

Suppleant:  Benny Christensen (BC) 

 

JEP laver endvidere vagtplanen for resten af året 22/ vinter 23. 

 

NN indhenter legitimation fra de nye bestyrelsesmedlemmer, til forevisning i Banken sammen med 

referat fra Generalforsamlingen samt dette konstitueringsreferat. 

 

Kommunikationen mellem bestyrelsesmedlemmerne foregår enten ved møde efter matcherne, eller via 

Messenger på den hertil oprettede gruppe. Dog vil referater samt vagtlister mm blive rundsendt via 

mail. Alle skal endvidere have adgang til Optimisternes Gmail.  

 

Flg. blev besluttet på mødet: 

 

Matcherne er åbne for alle i vinterperioden. I sommerperioden kan alle deltage, men det er kun 

medlemmer af Optimisterne der kan deltage i præmierækkerne. 

 

Som noget nyt vil der være baglæns gunstart hver søndag kl. 10.00. Mødetid senest kl. 9.45. 

Udgangspunkt er start på hul 10, og så ellers baglæns gunstart dvs. 18, 17 osv. Såfremt der ikke er 

booket tider til andre på hul 1, har vi mulighed for at starte på For9, også med baglæns gunstart, her 1, 9, 

8 osv.. 

Og så vil der være præmieoverrækkelse efter hver match, ligesom vi har om sommeren. Alle kommer ind 

ca. samtidig og det vil gøre det hele lidt nemmere, også rent socialt.  

 

Der er 1 samlet præmierække for damer og herrer. Der er Præmie for hver 5. spiller. Vindere skal være 

til stede ved præmieoverrækkelse, ellers tilfalder præmien den næste på resultatlisten. 

 

Der er Nærmest hul på alle par 3 huller - både for damerækken og herrerækken. 

 



Hvis Optimisterne beværter med mad og/eller drikkevarer, er det alene til klubbens medlemmer. - Ikke 

medlemmer betaler selv. 

 

Den 11.12.2021 er sidste match inden juleferien. 

Opstart igen den 8/1 – 2023. 

 

Man betaler fuldt kontingent uanset, hvornår man melder sig ind.  Kontingentet er 200 Kr., og skal 

betales senest 01.04. (Medlemsperiode er 01.04.-31.03.) (Regnskabsperiode er 01.09.-31.08.) 

 

Vinter spiller man ud søndage kl. 10.00 

April og september spiller man ud kl. 16.30 

Maj, juni, juli, august spiller man ud kl. 17.00 

 

 

Så vidt muligt hjælper alle hinanden. Og hvis nogen ser et rigtig godt tilbud til indkøb af præmier, så hør 

lige til kassereren om det er OK. Aftal med kassereren, om man kan lægge ud, aflevere kvittering til 

kassereren, der så overfører beløbet til den der har lagt ud. 

 

 

 

 

Referent: Jens Erik Pedersen      

 


