Bestyrelsesmøde 20. november 2014
Referent Henrik Karmark

Punkt:

Ansvar

Hvornår

CW

I nær
fremtid

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

2. Gennemgang af ”Golfspilleren i Centrum” (DGU v/Robert Enroth)
a. RE gennemgik programmet – Bestyrelsen har besluttet, at
indgå aftale med DGU om brug af systemet
3. Gennemgang af udestående punkter fra sidst (AJ)
a. Punkterne blev gennemgået

4. Nyt fra sekretæren (HK)
a. Der blev orienteret om status på medlemsundersøgelsen og
problemerne med denne

5. Indkommende forslag til GF fra medlemmer (HK)
a. Der er indkommet forslag om par 3 medlemskab til juniorer til
en pris på 600,- pr halvår – forslaget bakkes op af en
enstemmig bestyrelse

6. GF – klubblad (AJ)
a. Oplægget blev gennemgået og enkelte rettelser og tilføjelser
blev gjort

7. Regnskab 2013/2014 (CW)
a. Gennemgang af regnskabet – regnskabet er et fornuftigt
regnskab set ud fra tiderne. Bestyrelsen er selv glad for
resultatet af årets anstrengelser.

8. Budget 2014/2015 (CW)
a. Det er bestyrelsens mål, et mellemregningen med Claus
Thane nedbringes
b. Bestyrelsen vælger at prøve noget andet markedsføring end
radiospot
9. Nyt fra bane/hus (PS)
a. Bane/hus holder møde på onsdag
b. Der laves ikke tordenly i 2015 – De 3 af bane/hus udvalget
ønskede teesteder renoveres.
c. PSØ indhenter tilbud på nødvendigt materiale, baseret på
køb, leasing og leje – Bestyrelsen vurderer herefter dette.

10. Nyt fra sporten (LS/FK)
a. Intet nyt
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11. Begyndere /struktur (TH)
a. Samme koncept som sidste år
b. Faderordning der gives en SGO
c. Medlemmer kan tage en ven med ud at spille par 3 bane op
til 5 gange om året. Der skal skrives ind i bogen
12. Eventuelt
a. Restancer, vi har gennemgået udestående – vi vil forsat have
fokus på inddrivelse af disse.
b. Forslag fra HM – Bestyrelsen finder det på nuværende
tidspunkt ikke muligt at udfører ideen. Bestyrelen har parkeret
ideen i ”banken”
c. Mentorordning – syntes at forslaget er godt – bestyrelsen
ligger forslaget til begynderudvalget som vil inddrage dette i
planlægningen.
d. Vi fastholder rabataftalen med Teetime-kortet
e. Fritspilsaftalen med Korsør kører igen i 2015 – øvrige
ordninger kører videre SGO & Selandia golf
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