Bestyrelsesmøde 24. april 2017
Deltagere: Frank Krüger (FK), Henrik Karmark (HK), Allan Jørgensen (AJ), Ilse Nielsen
(IN), Christian Sørensen (CS), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob Mørch (JM), Troels Haugsted
(TH)
Afbud: Carsten Pedersen (CP)
Referent: HK
Punkt:

Ansvar

Hvornår

HK
IN

NU
NU

JM

NU

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

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat (AJ)
a. Danhostel aftale laves snarest
b. Omtale af eliteturneringen forsøges at optaget i Sjællandske
– der laves en pressemeddelelse

3. Nyt fra formanden (AJ)
a. AJ ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Der skal derfor
findes en ny formandskandidat

4. Nyt fra sekretæren (HK)
a. Leasingaftale på traktor blev underskrevet
b. Der sendes brev til DGU fra golfworks-klubberne om
sidestilling med golfbox på golf.dk

5. Sekretariatet (IN)
a. Restanceliste
i. Restancelisten er på 260 tkr. de 60 tkr. er overdraget
til inkasso – der sendes en ny sending til inkasso i
nær fremtid
ii. De der ikke har betalt deres kontingent har naturligvis
ikke spilleret. Dette gøres der opmærksom på ved
opslag på hjemmesiden
b. Medlemssituationen
i. Vi er igen flere medlemmer end ved sidste møde.
Den gode trend om flere medemmer glæder vi os
fortsat over
c. Status på indsatser i forhold at øge antallet af greenfee
gæster
i. Vi har forsøgt at få nedsat en gruppe, der skulle
forestå at flere greenfee gæster besøger vores bane.
Der har ikke været nogen respons på vores indlæg
om deltagelse til dette.
d. Status på indsats for trivsel i klubben
i. Vi har forsøgt at få nedsat en gruppe, der skulle øge
trivslen i klubben. Der har ikke været nogen respons
på vores indlæg om deltagelse til dette
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6. Status økonomi
a. Balancegennemgang
i. CS gennemgik balancen som viser en positiv start på
året. Vi er fortsat fortrøstningsfulde på regnskabet der
er mere positivt end sidste år ved samme tid
b. Bank
i. Der laves aftale med banken om møde CS og HK
deltager på mødet

7. Status pro/cafe (KUGI)
a. Cafe Luc og sagen om elregning
i. Vi har modtaget de efterspurgte regninger fra SEAS.
KUGI tager den fortsatte dialog med Cafeen
b. Cafe Luc åbningstider
i. Der blev drøftet åbningstider i cafeen KUGI tager den
fortsatte drøftelsen med cafeen

8. Status fra bane/hus (HK)
a. Fuglekasser opsættes og der søges sponsorater hos
medlemmerne – HK har givet ok til dette i sidste uge
b. Boldrenderegler
i. Der er oplevet problemer med reglerne omkring
boldrenden på herredagen. Bent Sthur orienteres og
så må faktionen selv håndtere dette

CS

KUGI

KUGI

KUGI

9. Nyt fra Sporten (FK)
a. Juniortræningen er startet
b. Alle seniorhold er i gang og der er god stemning omkring
dette

10. Begynder (TH)
a. Der er lavet begynderfolder som er tilgængelig på
hjemmesiden
b. Der er spil på mandage og fællestræning på søndage
c. Regelundervisning på torsdage
d. Der er åbent hus på søndag
e. Der spilles fortsat ”begynderkamp” mod Køge Golfklub

11. Eventuelt
a. KUGI fremlagde forslag fra ERFA klubberne om en ny
rabataftale. Vi takker nej til denne
b. MobilPay er undervejs – underskrifter og ID er sendt primo
marts
c. Sponsorudvalget har fået udleveret lister til den fortsatte virke
d. Fysisk tilstedeværelse/synlighed af bestyrelsen i klubben
e. Det er vedtaget, at der spilles i klubtrøjer og farven om
lørdagen er hvid og søndagen er rød

Næste bestyrelsesmøde 22. maj 2017
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Mogenstrup den __/__ - 2017

Allan Jørgensen

Henrik Karlsen

Jacob Mørch

Christian Sørensen

Frank Krüger

Henrik Karmark
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