Bestyrelsesmøde 19. november 2015
Deltagere: Henrik Karlsen (KUGI), Christian Wennicke (CW), Frank Krüger (FK), Henrik
Karmark (HK), Allan Jørgensen (AJ), Ilse Nielsen (IN), Per Stecher (PS), Troels Haugsted
(TH)
Afbud: Carsten Pedersen (CP)
Referent: HK
Punkt:
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1. Velkomst – Formanden (AJ)
a. Formanden bød velkommen

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat
a. AJ har ansvar for workshop i Q1 PS støtter AJ i dette
b. Vi mangler fortsat formand til turneringsudvalget,
sponsorudvalget

3. Nyt fra formanden
a. Generalforsamling
i. De praktiske ting vedr. klubblad mv.
b. Forslag fra medlemmer til GF
i. Der er ikke kommet nogen forslag ind fra
medlemmerne
c. Sponsoransvarlig
i. AJ tager en snak med navngiven kandidat
d. Turneringsudvalgsformand
i. Bestyrelsen efterlyser kandidater

4. Nyt fra sekretariatet
a. Restanceliste
i. DGU har indgået samarbejde med DKS som tilbyder
klubberne en rigtigt fornuftig pris. Klubben deltager i
samarbejdet og overgiver opkrævningen af restancer
til DKS. Oplysning om dette tages med i formandens
beretning til GF.
ii. Restancelisten er stadigvæk for lang. Beløbet er
fortsat faldende og nu nede på ca. 140 tkr.
b. Medlemssituationen
i. Vi er ca. 25 senior/ynglinge medlemmer færre end vi
var primo 2014. Vi er ca. 275 senior/ynglinge
medlemmer færre end vi var i de gode gamle dage.

5. Status Cafe
a. Tilbagemelding fra opfølgningsmøde – sæsonafslutning
i. Der har været afholdt møde med cafeen, de er selv
tilfredse med året. Det har været et lærerigt år, hvor
de skulle lære gangen i en golfklub at kende. De får
tilsendt caferapporten fra Golfspilleren i Centrum. De
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glæder sig til næste sæson. Der blev herudover
drøftet hvordan ”klager” fremover skal håndteres. Det
er uholdbart for cafeen (og for sekretariatet), at folk
går i sekretariatet og klager deres nød. Fremover
opfordrer sekretariatet til at de tager dialogen direkte
med cafeen
b. Der skal laves en aftale om spillereglerne om kørsel med den
gule bil
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6. Status økonomi
a. Regnskab
i. Regnskabet blev gennemgået. Det er primært
vigende indtægter der ses og selv om vi har været
gode til spare på omkostninger er der desværre røde
tal på bundlinjen.
b. Budget
i. Budgettet blev gennemgået og godkendt

7. Nyt fra Sporten
a. Der arbejdes på at skaffe flere elitespillere og der er lavet et
udvalg til dette FK er tovholder på dette

8. Begyndere
a. Begynder drøftelsen tages som det først i den nye bestyrelse

9. Eventuelt
a. Hole in one - forslag fra medlem
i. God ide som sættes i værk. HK finder pris på mærke
b. Resultater.dk – på hjemmesiden
i. Der siges pænt nej tak
c. Årets klubmedlem
i. Vi laver en pris der hedder årets klubmedlem som
uddeles til GF
d. Opkrævning via Nets
i. Såfremt medlemmerne ikke betaler via Nets (PBS)
opkræver vi et gebyr på 50,- kr. pr. opkrævning
e. SGS ordningen
i. Der er kun 3 klubber tilbage i aftalen inkl. os selv.
Dette er for lidt til at opretholde ordningen

Næste bestyrelsesmøde 10. december 2015

Mogenstrup den __/__ - 2015

Allan Jørgensen

Henrik Karlsen

Christian Wennick

Per Stecher

Frank Krüger

Henrik Karmark
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