Bestyrelsesmøde 11. oktober 2017
Deltagere: Frank Krüger (FK), Henrik Karmark (HK), Allan Jørgensen (AJ), Christian
Sørensen (CS), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob Mørch (JM),
Afbud: Ilse Nielsen (IN), Troels Haugsted (TH), Carsten Pedersen (CP)
Referent: HK

Punkt:

Ansvar

Hvornår

Info

AJ
HK
HK

20. okt

WEB

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

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat (AJ)
a. Intet at bemærke

3. Nyt fra formanden (AJ)
a. Opdatering på brev til DGU om golf.dk
i. AJ orienterede om de forenede klubbers drøftelse
med DGU om adgangen til at vælge klub uanset
administrativt system
b. Generalforsamlingen
i. Afholdes 7/12 2017 kl. 19.00
ii. AJ tager fat i Lars Urup, som dirigent
iii. Som formanden indstiller bestyrelsen Henrik Karlsen
iv. Som bestyrelsesmedlem indstiller bestyrelsen Henrik
Karmark
v. Som bestyrelsesmedlem indstiller bestyrelsen Jakob
Mørch
vi. Som bestyrelsesmedlem indstilles Torben
Godskesen (for en 1. årig periode afløser Henrik
Karlsen)
vii. Bestyrelsen har pt. ingen suppleanter at indstille
viii. Bestyrelsen genindstiller Christian Wennick som
revisor
ix. Bestyrelsen genindstiller Jan Mørch som
revisorsuppleant
c. Kontingenter
i. Senior stiger 150 kr. til 6.800 kr. p.a.
ii. Ynglinge stiger 100 kr. til 4.180 kr. p.a.
iii. Junior uændret – 2.500 kr.
iv. Par-3 bane stiger 100 kr. til 2.200 kr.
v. Par-3 bane junior uændret – 1.200 kr.
vi. Flexmedlemmer uændret – 1.500 kr.
vii. Longdistance – uændret
viii. Passiv/støttemedlemmer uændret 400 kr.
ix. Skabspriser uændret

4. Nyt fra sekretæren (HK)
a. Der er i bestyrelsen flertal for, at Korsør aftalen
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genforhandles
b. Fritspils ordning og rabataftaler gennemarbejdes i den nye
bestyrelse

5. Sekretariatet (IN)
a. Restanceliste
i. Uændret
b. Medlemssituationen
i. Uændret

6. Status økonomi
a. Balancegennemgang
i. Regnskabsudkast blev gennemgået. Budget for 2018
blev vedtaget.
b. Underskrift af lånedokumenter
i. Done

7. Status pro/cafe (KUGI)
a. Intet nyt

8. Status fra bane/hus
a. Budget 2018
i. Bestyrelsen beder Per Sørensen lave en besparelse
på 10 % af budgettet
ii. Det er ok at sætte renovering af teested 2 i gang

9. Nyt fra Sporten (FK)
a. Pro Am. Økonomi
i. Claus Thane vil lave en pro/am i næste sæson
b. Tilmelding af hold til næste års turneringer
i. Der tilmeldes samme antal hold som i indeværende
sæson
c. Eliten
i. Eliten vil lave en åben turnering hvor der spiller en
elitespiller med på hvert hold (en elite am/am)
ii. Vores herrehold forblev 3.division fordi Trelleborg
rykkede ned fra 2. division og der med tvangs
nedrykkede deres hold fra 3. Division.

10. Begynder (TH)
a. Golfens dag i 2018 er den 22/4
b. Da Troels har valgt at stoppe som begynderudvalgsformand,
skal klubben finde en ny til dette hverv

11. Eventuelt
a. KUGI informerede om nyt fra ERFA klubberne
b. Opgørelse over spiller med introkort der har spillet vores
bane – nogle vil kunne opkræves hos DGU
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Næste bestyrelsesmøde 15. november 2017

Mogenstrup den __/__ - 2017

Allan Jørgensen

Henrik Karlsen

Jacob Mørch

Christian Sørensen

Frank Krüger

Henrik Karmark
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