Bestyrelsesmøde 22. november 2012
Referent Henrik Karmark
Udover bestyrelsen deltog: Per Sørensen (PSØ) og Benny Jensen (BJ)

Punkt:

Ansvar

1. Velkomst – Formanden (PF)
a. Formanden bød velkommen

2. Godkendelse af referat fra mødet 11. oktober 2012 (HK)
a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste
møde
i. Sponsorudvalg består af PF, BJ, PS, Christian
Wennicke og Carsten Petersen

3. Orientering fra formanden (PF)
a. Generel orientering
i. Intet
b. Drøfte taktik omkring generalforsamlingen
i. Forslagene er behandlet og vil blive kommenteret på
generalforsamlingen.
ii. Vi mødes til spisning kl. 18.00 sammen med dirigent
og sekretariat

4. Sekretariatet (BJ)
a. Medlemstal update
i. Medlemstallet er status quo (795 aktive medlemmer)
i forhold til sidste gang – der er stadigvæk plads til
mange flere medlemmer
b. Gennemgang af forsikringer
i. PSØ har afhold møde med vores forsikringsselskab.
Vi har fået bibeholdt vores præmie trods udvidelser.
Vores selvrisiko er også sat ned – alt i alt en
tilfredsstillende aftale
ii. PSØ og BJ gennemgår vores alarmsystemer m.h.p.
en evt. udskiftning til mere moderne systemer, der
samtidig vil være driftsmæssigt billigere
c. Gennemgang af mulige fritspils aftaler
i. Mulighederne blev gennemgået
d. Messe i Næstved Hallerne ultimo marts
i. Vi vil tilmelde os

5. Kassereren (JS)
a. Generel orientering
i. Orientering om at et frikontingent er skattefrit jf. DGU
b. Underskrift af regnskab 2011/12
i. Regnskabet blev gennemgået og underskrevet af
bestyrelsen

6. Chefgreenkeeperen (PSØ)
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Hvornår

Info

a. Orientering om banen
i. Vi har i øjeblikket en tømrer i jobaktivering i 4 uger
ii. Vi har haft omfattende svampeangreb på hele
banen. Det er nu igen forsvarligt, at man færdes på
banen
iii. Der kommer en trækonsulent og hjælper med at
kigge på vores beplantning. Vi får lavet en plan for
hvilket træer der skal beskæres og hvilke der skal
fældes mv.
iv. PSØ skal deltage på en workshop i Bella Center for
greenkeeperforeningen, hvor han og 4000 andre er
inviteret af miljøminister Ida Auken

7. Bane/husudvalg (PS)
a. Generel orientering
i. Der har været afholdt møde med Mikael Brendstrup
vedr. kontraktforlængelse – mødereferatet blev
gennemgået og drøftet

8. Sporten (LS/MV)
a. Generel orientering
i. Der har været afholdt møde med Claus Thane vedr.
den kommende sæson
ii. Der er afholdt møde i turneringsudvalget. Der er
flere nye tiltag på vej – vi vil bl.a. gennemføre en
eller flere turneringer med løbende start
iii. Der skal kigges på præmiestørrelserne til
turneringerne
iv. Der skal arbejdes på, at gennemføre am/am med en
eller flere ny sponsorer

9. Eventuelt
Intet
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