Bestyrelsesmøde 11. oktober 2012
Referent Henrik Karmark
Udover bestyrelsen deltog: Per Sørensen (PSØ) og Benny Jensen (BJ)

Punkt:
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1. Velkomst – Formanden (PF)
a. Formanden bød velkommen
2. Godkendelse af referat fra mødet 21. juni 2012 (HK)
a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste
møde
i. Rangliste turneringen halter stadigvæk – Ranglisten
er på plads inden afslutningsturneringen
ii. Sponser udvalgsgruppen nedsættes inden
udgangen af november
iii. Mangler at offentliggøre lynafledning samt
offentliggøre at par 3 banen holder åbent hele
vinteren samt orientering om
3. Orientering fra formanden (PF)
a. Generel orientering
i. Indlæg til klubbladet
1. Klubbladet skal sendes til trykkeren senest
20. november 2012
ii. Indhold til formandens beretning
1. Sendes til formanden senest 20. november
2012
4. Sekretariatet (BJ)
a. Medlemstal update
i. Sendes elektronisk – restancelisterne sendes med
ud når det endelige antal og beløb kendes
b. Generalforsamlingen
i. Godkendelse af bestyrelsens indstilling til nye
bestyrelsesmedlemmer
1. Christian Wennicke - OK
2. Henrik Gustafsson - OK
ii. Suppleanter
1. Carsten Petersen - OK
2. Frank Krüger - OK
iii. Ny revisor
1. Navn fra BJ
iv. Ny revisor suppleant
1. Navn fra BJ
v. Kontingent
1. Se under budgetdrøftelse
5. Kassereren (JS)
a. Budget 2012/13
i. Gennemgang af regnskab og budget – der blev
drøftet besparelser hele vejen rundt for, at få
budgettet til at blive positivt. Kontingent forhøjelse
blev drøftet intensivt og bestyrelsen er enige om, at
indstille en kontingentforhøjelse på
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generalforsamlingen.
ii. Det etableres møde med proen omkring
kontraktforhold deltager PF + HK
iii. Der etableres møde med kokken omkring
kontraktforhold deltager PF + PS

HK

NU

PS

NU

6. Chefgreenkeeperen (PSØ)
a. Orientering om banen
i. Fairway klipperen halter, den står ikke for akut
udskiftning men der kommer en post på udskiftning
inde for nær fremtid. Mulighed omkring leasing blev
drøftet.
ii. Der har været gennemgang med kommunen vedr. §
3 områder på banen. Der forventes en rapport fra
kommunen ultimo oktober.
7. Bane/husudvalg (PS)
a. Generel orientering
i. Intet

8. Sporten (LS/MV)
a. Generel orientering
i. Der er indkaldt til møde i turneringsudvalget 30.
oktober
ii. Udkast til turneringsplan 2013 er klar

9. Eventuelt
a. Der laves en aften for at få flere til at skrive på hjemmesiden
– aftenen holdes for dem der har eller bør have
skriverettigheder til hjemmesiden.

Næste bestyrelsesmøde 22. november 2012

Mogenstrup den __/__ - 2012

Peter Floridon

Jørgen Smith

Leif Sønderstgård

Per Stecher

Henrik Karmark

Martin Voltzmann
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