Bestyrelsesmøde 26. maj 2016
Deltagere: Tilstede: Frank Krüger (FK), Henrik Karlsen (KUGI), Henrik Karmark (HK),
Troels Haugsted (TH), Carsten Petersen (CP), Ilse Nielsen (IN)
Afbud: Christian Wennicke (CW), Christian Sørensen (CS), Allan Jørgensen (AJ)
Referent: HK
Punkt:
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1. Velkomst – Formanden (HK)
a. HK bød velkommen

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat
a. 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 – Udsat pga. fravær
b. FK laver mail vedr. allerede igangsatte initiativer
c. HK udsender revideret mødekalender
d. HK Danhostel aftale
3. Nyt fra formanden
a. Intet pga. fraværd

4. Sekretæren
a. Opfølgningsmøde cafe
i. Peter Jakobsen, Ilse Nielsen, HK deltog – Generel
drøftelse af cafeen herunder kørsel med den gule bil
ii. Det blev drøftet om bilen i forbindelse med
turneringer kan betjenes af matchledelsen. Evt
stående til selvbetjening

5. Sekretariatet
a. Restanceliste
i. Vi er under 200 tkr. og vi fortsætter vores kamp for at
få pengene ind
b. Medlemssituationen
i. Fremgang på seniorside og status qua på de øvrige –
FEDT blødningen er stoppet
c. Ugentlige møder
i. Der fastholdes møder hver onsdag kl. 10.00 mellem
sekretariat, Pro, greenkeeper og cafe
d. Sponsorater
i. Vi er bagud på sponsorat kontoen – men der
arbejdes hårdt på at nå i mål
e. Sponsorturnering
i. 9. juni er der sponsorturnering – indbydelser er sendt
ud og tilmeldingerne er begyndt at komme ind
f. Ny baneguide og nye scorekort
i. Vi har fået nye scorekort og ny baneguide med årets
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sponsorere mv. Bemærk, at søen på hul 14 igen er
blevet til en gul hasard
6. Status økonomi
a. Bogføring
i. Det er aftalt med CW, at vores assistance kommer
hver 14. dag indtil vi er 100% på plads

7. Sporten
a. Eliten
i. Alle hold har fået klø i de sidste runder – nye kampe i
næste weekend
b. Verserende sag
i. Søllerød har indgivet klage vedr. afbrydelse af spil i
en kamp. Kampen blev afbrudt pga. hagl, i samråd
med DGU’s bagvagt
c. Juniorrangliste turneringen
i. Er afviklet med 61 deltagere

8. Begynder
a. Der er fortsat 31 på holdet, der er stor tro på, at der kommer
en del tilmeldinger med fuldt medlemskab fra denne gruppe

9. Eventuelt
a. TH har fået forespørgsel om hustandsrabat på kontingent –
Bestyrelsen tager dette med i forberedelserne til næste
generalforsamling
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