Bestyrelsesmøde 8. oktober 2014
Referent Henrik Karmark
Afbud: Leif Sønderstgård

Punkt:

Ansvar

Hvornår

ALLE

Næste
møde

AJ

Nu

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

2. Gennemgang af udestående punkter fra sidste referat (AJ)
a. Punkterne bliver gennemgået i dagsordenen

3. Nyt fra sekretæren (HK)
a. Cafeen – Bestyrelsen er generelt tilfreds med cafedriften og
de sidste meldinger fra restauratørparret er også positive.
Ved den løbende opfølgning er bl.a. blevet drøftet en række
forbedringspunkter som er kommet ind fra medlemmerne.
Restauratørparret har taget tingene til sig og opfordre
medlemmerne til at bruge den opsatte ris og ros kasse.
b. Røveri – røveriet i proshoppen blev drøftet. Proshoppens
forsikring er inde over psykologhjælp til skadeslidte i shoppen

4. Begynder 2015 (TH)
a. Strukturen omkring begynderkursus 2015 gennemgås
minutiøst på næste møde

5. Nyt fra bane hus (PS)
a. Græsset vokser i år i længere tid pga. det gode vejr. Der
bruges derfor, lidt mere brændstof og nogle flere mandetimer
end planlagt
b. Alle buggyaftaler er på plads, minus en enkelt. Der vil blive
udsendt en ny aftale snarest, så alle aftaler er på plads inden
den nye sæson
c. Boldrensere er sat op og der er renoveret borde og stole til
den nye sæson. Der kommer et oplæg fra bane omkring
udskiftning af bord/bænkesæt på terrassen

6. Nyt fra sporten (FK)
a. Vi blive en del af DGUs elite tour som skal spilles her på
banen – Turnering spilles 9. og 10. maj 2014
b. Orientering om sæsonens resultater for de forskellige hold

7. Generalforsamling 2014
a. Bestyrelsens forslag til kontingent er godkendt
b. Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer:
i. Frank Krüger - genopstiller
ii. Leif Sønderstgård – genopstiller ikke
iii. Christian Wennicke – genopstiller
iv. Bestyrelsens forslag til kandidat" angives i
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c.

forbindelse med udsendelsen til generalforsamling d.
20. oktober.
Bestyrelsens forslag til suppleanter
i. Troels Haugsted - genopstiller
ii. Carsten Petersen - genopstiller

8. Regnskab 2013/14
a. Endnu ikke afsluttet – der mangler stadigvæk lidt bogføring

CW

9. Budget 2015
a. Budgettet blev debatteret og vedtaget

10. Eventuelt
a. Baneåbning og spil til sommergreens i vintersæsonen
bestemmes af greenkeeperstaben. Det er i klubbens
interesse, at banen er åben som meget af sæsonen som
muligt – dette med respekt for banens ve og vel.
b. Der etableres i den nye sæson, tidsbestilling fra kl. 7.00 til
18.00 alle ugens dage fj. dette:
i. Fra åbning til 30. april ingen ændring, start booking
kl. 8.00 slut kl. 16.08
ii. Fra 1. maj til 30. september start booking kl. 7.00 slut
kl. 17.42
iii. Fra 1. oktober til 31. oktober ingen ændring, start
booking kl. 8.00 slut kl. 16.08
c. Det er til tider et problem at medlemmer booker tider men
bliver væk, samt at man ikke registrerer at man er ankommet.
Der skal laves en ”aktivitet” til foråret for at bedre dette samt
informeres på generalforsamlingen
d. Bestyrelsen giver igen i år personale mv. julegaver

Næste bestyrelsesmøde 20. november 2014 – kl. 18.00

Mogenstrup den __/__ - 2014

Allan Jørgensen

Christian Wennicke

Afbud
Leif Sønderstgård

Per Stecher

Henrik Karmark

Frank Krüger
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