Bestyrelsesmøde 27. august 2015
Deltagere: Troels Haugsted (TH), Allan Jørgensen (AJ), Henrik Karlsen (KUGI), Henrik
Karmark (HK), Ilse Nielsen (IN) – fuldmagter modtaget fra FK og CW
Afbud: Frank Krüger (FK), Christian Wennicke (CW), Per Stecher (PS), Carsten Petersen
(CP)
Referent: HK
Punkt:

Ansvar

Hvornår

CW
FK

NU
NU

HK

Sept

PS

NU

PS

NU

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

2. Gennemgang af punkter fra sidste referat
a. Regnskabsaftale ikke underskrevet pga afbud
b. Skilt med træningstider skal sættes op
c. Golfworks / Golfbox
i. Arbejdsgruppen er i gang og underholder ved mødet i
september
d. Skolesamarbejde
i. De adspurgte skoler har ikke økonomi
e. Nye medlemmer
i. PS skal lave oplæg til workshop se under nyt fra
sekretariatet

3. Nyt fra formanden
a. Åbent hus 6. september 2015
i. Der er sendt mail ud til alle seniorer om at deltage
med en ven
b. Bestyrelses kandidater på valg, hvem ønsker ikke at
fortsætte? Evt. nye kandidater
i. Per Stecher ønsker ikke at genopstille
ii. Henrik Karmark genopstiller
iii. Allan Jørgensen genopstiller

4. Nyt fra sekretariatet
a. Restanceliste
i. Der er pt. ca. 270.000 kr. saldoen er steget siden
sidst. Dette skal ses i lyset af, at der er kørt
kontingent siden sidst. IN følger fortsat op med stor
succes.
b. Sponsoraftaler
i. Vi er på budget med sponsoraftalerne, derudover er
der indhentet 55 tkr. til markisen
c. Medlemssituationen
i. Der er fortsat nettotilbagegang på medlemssiden, det
er primært alder der giver udfaldet samt seniorer der
skifter til Fleksmedlemsskab. Vi afventer PS oplæg til
workshop
ii. Det er rigtigt vigtigt, at alle medlemmer kigger
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vennekredsen igennem og ser om der er potentiale
for nye medlemmer
d. d. Buggy-fronten
i. Bestyrelsen har siden sidste møde beslutte, at der i
særlige sygdomstilfælde kan gives 50% rabat på
engangsleje af buggy
e. Boldrendetider fremover
i. Boldrendetider blev drøftet – fra den 15. september
afprøves det, at alle tider er bestillingstider som en
test. Hvis testen går godt vil vi fra næste sæson
gøres det permanent

5. Status på cafeen
a. Kaffemaskinen i caféen volder fortsat store problemer. Der
indhentes tilbud på en ny
b. IN spørg til brug af køleskabet i ”herregangen”

IN

Medio
sept.

HK

NU

IN

NU

PS

NU

6. Status økonomi
a. Status gennemgået. Medlemstallet er fortsat faldende, mod
forventet stigende. Vi kæmper med samme problemer som
den restende del af golfdamark.
b. Greenfee indtægter er ca. 100 tkr. dårligere end sidste år
samme tid. Vejret i foråret har formentligt været den store
synder
c. Omkostningssiden er på budget eller lavere
d. Der forudses fortsat et plus på bundlinjen

7. Status bane/hus
a. Medlem vedr. hul 18
i. Der har på mail været drøftet klipningen omkring
søen på hul 18 med et medlem. Bestyrelsen
fastholder, at der fortsat kun klippes venstre om søen

8. Nyt fra Sporten
a. Siden sidste møde er der givet tilskud fra juniorfonden til
Frederik Birkelund til støtte til en turnering i Belgien.

9. Begyndere
a. Der er mulighed for, at spille begyndergolf om mandagen

10. Eventuelt
a. Drone fotografering af banen
i. Vi er blevet tilbudt gratis dronefotografering af banen.
Bestyrelsen siger ja tak til dette.
b. Vi har deltaget i Aktiv Fritids arrangement i Fladsåhallen. Der
var ikke mange besøgende – men vi fik vist fores ansigt.
c. Bane/Hus skal undersøge muligheden for, at sætte tænd og
sluk følere på lys i bl.a. omklædningsrum

Næste bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
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Mogenstrup den __/__ - 2015

Allan Jørgensen

Henrik Karlsen

Afbud
Christian Wennick

Afbud
Per Stecher

Afbud
Frank Krüger

Henrik Karmark
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