Bestyrelsesmøde 17. marts 2016
Deltagere: Frank Krüger (FK), Henrik Karmark (HK), Allan Jørgensen (AJ), Ilse Nielsen
(IN), Christian Sørensen (CS), Troels Haugsted (TH), Carsten Pedersen (CP)
Afbud: Christian Wennicke (CW), Henrik Karlsen (KUGI),
Referent: HK
Punkt:

Ansvar

Hvornår

Alle

NU

CS

NU

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

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat
a. Intet

3. Nyt fra formanden
a. Opfølgning idemøde
i. Tak til Kirsten Frederiksen for renskrift af
konklusionerne fra mødet
ii. Flere har afleveret indspark efter mødet, og der er nu
sat en proces i gang hvor alle medlemmer, fraktioner
mv. har et fælles ansvar. Bestyrelsen glæder sig til
arbejdet
iii. Bestyrelsen gennemgår hver især materialet og
finder 10 punkter man mener vi skal arbejde videre
med. Hvert bestyrelsesmedlem skal desuden have 2
af punkterne man vil være tovholder på.
iv. Sponsorudvalget tager over på alt hvad der hidrører
under sponsorer. CS er formand for udvalget og
iværksætter dialog om dette.

4. Nyt fra sekretariatet
a. Restanceliste
i. Samlet restance er på ca. 300 tkr. hvor af ca. 75 tkr.
allerede er i inkasso behandling. Af den øvrige
restance hidrører 175 tkr. fra aktive medlemmer.
ii. Der udleveres ikke bagmærker til disse medlemmer
før betaling af restance.
iii. Medlemmer der ikke har betalt, eller lavet aftale om
betaling senest 1/4 sendes til inkasso og mister
spilleret på banen
b. Medlemssituationen
i. Vi er status quo siden 1/1 hvilket er meget
tilfredsstillende
ii. Bestyrelsen har besluttet, at skaffer man et nyt
medlem til klubben får man et SGO medlemskab som
tak for indsatsen.
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5. Status økonomi
a. Ingen status pga fravær – CS er behjælpelig med status til
næste møde
b. HK orienterede om årets genforhandlingsmøde med
Sydbank.

6. Status bane/hus
a. Det blev besluttet, for at styrke sammenholdet og
samarbejdet i klubben, at proshop, sekretariat, greenkeeper,
cafe har mødepligt til morgenmødet fredag morgen.

7. Nyt fra Sporten
a. Inden for de næste par uger, vil hele setuppet omkring eliten
være på plads.
b. Der vil i sæsonen være flere turneringer med aftenspisning
mv. Foreløbig er under planlægning: midsommerturnering,
mandeturnering & dameturnering

8. Begyndere
a. Åbent hus
i. 17/4 afholdes der åbent hus, som en del af ”Golfens
Dag”. Dagen afvikles som en ”tag en ven med ud og
spil” turnering. Turneringen afvikles over 9 huller.
ii. Sideløbende med turneringen er der almindeligt
åbent hus, med rundvisning og mulighed for spil på
par 3 banen.
iii. CP laver Facebook promovering af de 2 aktiviteter.
Golfens dag boostes.
9. Eventuelt
a. Handicapreglerne er ændret. Det er er nu muligt, at blive
reguleret på 9 huller ned til 11,5 hcp.
b. Ny regler giver mulighed for at regulere selvom der er oplæg
på banen. Bestyrelsen har besluttet, at vi kan spille EDS fra
nu.
i.

Næste bestyrelsesmøde 28. april 2016

Mogenstrup den __/__ - 2016

Allan Jørgensen

Henrik Karlsen

Christian Wennick

Christian Sørensen
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Henrik Karmark
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