Bestyrelsesmøde 12. marts 2015
Referent Henrik Karmark
Tilstede: Allan Jørgensen (AJ), Henrik Karlsen (KA), Christian Wennicke (CW), Frank
Krüger (FK), Troels Haugsted (TH), Carsten Petersen (CP), Henrik Karmark (HK)
Afbud: Per Stecher
Punkt:

Ansvar

Hvornår

HK

NU

CW

Pågår

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

2. Gennemgang af udestående punkter fra sidst (AJ)
a. Intet

3. Nyt fra formanden (AJ)
a. Ilse Nielsen
i. Sekretariatet er gjort klar til Ilse, der starter 1/4 – Ilse
glæder sig til at komme i gang.
ii. Bestyrelsen har besluttet, at Ilse fremadrette deltager
på bestyrelsesmøderne.
b. Thanos er ansat som greenkeeperelev
i. Han er ansat på en 3 årig kontrakt som voksenelev

4. Nyt fra sekretæren (HK)
a. Forpagter af cafeen
i. Vi er i de afsluttende forhandlinger med en ny
restauratør – kontrakten er ikke underskrevet men
forventes underskrevet i løbet af næste uge
b. Nedsatte kontingenter
i. Vi har gennemgået notatet fra eliteudvalget, der skal
være med til at sikre at vi ikke mister flere spillere til
vores naboklubber. Notatet er fornuftigt og det er
besluttet at iværksætte planen.
c. Starttider i weekenden
i. Det konstateres, at der alene er boldrendetider
mellem 7 og 8 – dette skal rettes sådan, at der bliver
mulighed for at booke disse som den øvrige tid.
5. Status økonomi (CW)
a. Bogføringsbalancen blev gennemgået. Fremadrettet vil vi til
hvert bestyrelsesmøde modtage en afstemt balance. Resultat
og likviditetsmæssigt er vi kommet bedre i gang end sidste år.
b. Finansieringsstukuren er der arbejdet med, dette arbejde
fortsætter. Målet er, at få nogle rentefordele som kan være
med til at forbedre klubbens økonomi

6. Nyt fra bane/hus (HK)
a. Der er lavet belægning i gården hvilket har høstet store roser
blandt medlemmerne.

Side 1 af 2

Info

b. Banen er åbnet rekordtidligt i år! Vi ser frem til en god sæson
– både sportsligt og økonomisk.

7. Nyt fra sporten (FK/KA)
a. Mail fra juniorudvalget
i. Der er i mail lagt op til, at juniorers deltagelse i bl.a.
ranglisteturneringer ikke længere er støttet af
klubben. Denne mail drøftes mellem juniorudvalget
og FK
b. KA gennemgår kontrakten med Claus Thane

8. Begynder (TH)
a. Begynderkursus folderene er på plads og der var en drøftelse
af årets forskellige arrangementer.
b. Vi vil fremover have fokus på brug af de sociale medier til
rekruttering af nye medlemmer. CP iværksætter Facebook og
Linkedin annoncering.

9. Eventuelt
a. AJ deltager den 20. og 21. marts i DGU’s repræsentantskab
på Fyn.
b. Listen over foreløbigt indgåede sponsorater blev gennemgået
– situation ser god ud i forhold til budgettet.

Næste bestyrelsesmøde 9. april 2015 – kl. 18.00

Mogenstrup den __/__ - 2015
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