Bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Deltagere: Henrik Karlsen (KUGI), Christian Wennicke (CW), Frank Krüger (FK), Henrik
Karmark (HK), Allan Jørgensen (AJ), Ilse Nielsen (IN), Carsten Pedersen (CP)
Afbud: Afbud: Per Stecher (PS), Troels Haugsted (TH)
Referent: HK
Punkt:

Ansvar

Hvornår

AJ

Q1
2016

KUGI

NU

CP

NU

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

2. Gennemgang af punkter fra sidste referat
a. Regnskab aftale blev underskrevet
b. Medlemsmøde / workshop ved PS
i. Workshop vil blive gennemført i Q1

3. Nyt fra formanden
a. Bestyrelsens forslag til næste års kontingent
i. Bestyrelsens oplæg til kontingentsatser blev vedtaget
og vil blive sendt rundet i forbindelse med
bestyrelsens forslag til generalforsamlingen
b. Bestyrelsens forslag til kandidater
i. KUGI har bolden og ringer til kandidaterne
c. Udvalgsformænd
i. Ny formand for sponsorudvalget skal findes
ii. Bestyrelsen arbejder på, at der bliver lavet et 3-4
mands begynderudvalg
iii. Ny formand for turneringsudvalget skal findes – CP
tager fat i kandidat

4. Golfbox
a. Bestyrelsen har undersøgt mulighederne omkring skifte til
GolfBox – det vil være en langt dyrere for klubben og
funktionalitet for medlemmerne ville blive væsentligt forringet.
Bestyrelsen beslutter at blive hos GolfWorks

5. Nyt fra sekretariatet
a. Restanceliste
i. Restancelisten gennemgået og er pt. på 200 tkr.
b. Medlemstallet
i. Vi har netto tilbagegang og flere flexmedlemmer
hvilket presser økonomien
c. Golferen i centrum
i. En af de generelle bemærkninger, er at der ikke er
gode next tee markeringer
ii. Rengøring af toilettet på banen er nævnt
iii. Herudover er der rigtigt mange gode tilkendegivelser
iv. Den generelle ”historie” i undersøgelsen er meget
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positiv og vi er rigtigt glade og stolte over
undersøgelsen
d. Fritspilsaftale Korsør
i. Det blev besluttet, at vi fortsætter med fritspils aftale
med Korsør
e. Boldrende tider
i. Bestyrelsen har besluttet, at der i næste sæson er 2
boldrendetider pr. time

6. Status økonomi
a. Økonomirapport ultimo september
i. De foreløbige tal for 30/9 blev udleveret. Tallene blev
gennemgået. Vi er bagud på indtægter primært fra
GF gæster. Omkostningerne er i perioden blevet
reduceret. Der forventes et positivt resultat.
b. Næste år budget besluttes på næste bestyrelsesmøde
c. Alle udvalgsformænd skal melde budgettal ind senest 14
dage før næste bestyrelsesmøde

7. Status bane/hus
a. Der er modtaget budget for B/H – AJ og CW afholder møde
med PSØ og gennemgår tallene.
b. Der skal indkøbes en rough klipper da den vi har, er stået af

8. Nyt fra Sporten
a. Opfølgning klubmesterskaber
i. Bestyrelsen drøftede afholdelsen af
klubmesterskaberne
ii. Der skal laves forbedringer med hensyn til næste år
afholdelse
iii. Vi kan konstatere, at der har været 2 diskvalificerede
– Vi konstatere at alle golfregler blev overholdt
iv. Vi kan ligeledes konstatere, at der var 2 der fulgte
førerbolde tæt om søndagen. Vi kan også her
konstatere der ikke er overtrådt nogen golfregler
b. EGA handicap eller ej i klubturneringer - herunder
matchproportioner og hjælp til afvikling af klubturneringer
i. Der skal i alle match proportioner være klart skrevet
om der skal anvendes EGA handicap eller ej.
ii. Det er bestyrelsens holdning, at der videst muligt
kræves EGA handicap til klubbens turneringer – det
er dog op til turneringsledelsen at beslutte dette.

9. Begyndere
a. Der er kommet oplæg fra begynderudvalget der gennemgås
på næste møde

10. Eventuelt
a. Greenfee billetter laves fremadrettet med 2 års gyldighed
b. Den gule servicevogn – Det er bestyrelsens holdning at den
skal mere ud at køre i næste sæson en i den nuværende
sæson. Bestyrelsen takker endnu engang Børge Jakobsen &
Søn A/S for at have givet bilen til klubben.
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c.

IN har været til SGO og SGM møde – ordningerne fortsætter i
en lidt ændret opsætning.

Næste bestyrelsesmøde 19. november 2015

Mogenstrup den __/__ - 2015

Allan Jørgensen

Henrik Karlsen

Christian Wennick

Afbud
Per Stecher

Frank Krüger

Henrik Karmark
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