Bestyrelsesmøde 21. februar 2012
Referent Henrik Karmark
Udover bestyrelsen deltog: Jan Hønnerup (JH) og Per Sørensen (PSø)
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1. Velkomst – Formanden (PF)
a. Formanden bød velkommen
i. Formanden bød velkommen og takkede Per
Sørensen for gennemgangen af bl.a.
vandmiljøplanernes påvirkning af vores golfbane

2. Godkendelse af referat (HK)
a. Referatet blev godkendt

3. Orientering fra formanden (PF)
a. Markedsføring fra Spar Nord
i. Gennemgang af forslaget fra SparNord. Regler
omkring medgiften til os undersøges af bestyrelsen –
Når ok godkendes forslaget fra SparNord
4. Sekretæren (HK)
a. Hjemmeside / Forum
i. Der har været afholdt møde med Helge Munck, Rune
Molin, BJ og HK. Hjemmesiden forventes færdig inde
for ca. 1. md inkl. Forum. Der logges på med DGU
nummer og pinkode fra DGU/Golfworks – Der laves
på sigt integration så man ikke bliver sendt væk fra
siden når man skal booke mv. i Golfworks. Der
arbejdes samtidig på integration af ”projektkalender”
b. Mail til bestyrelsen
i. XXX

5. Sekretariatet (BJ)
a. Medlemstal up-date
i. Yderligere fald i medlemmer – Tiltage for hvervning
af medlemmer gennemgås andet sted. Der blev
drøftet mulighed for at sende medlemmer der er i
restance til inkasso. Det er som udgangspunkt en
dårlig forretning at sende dem til advokat da det er for
dyrt. Sekretariatet udarbejder en arbejdsgang for den
nuværende proces
b. Næste nyhedsbrev – Hvad og hvornår
i. Der udsendes nyhedsbrev i forbindelse med
afholdelse af medlemsmødet omkring banen
c.

Klubbladet, indlæg? Og hvornår?
i. Deadline 2. marts 2012
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Nyhedsbrev

d. Status på sponsorater
i. Gennemgang af allerede indgåede aftaler. Det ser
positivt ud.
e. DGU introkort
i. Fordeling af introkort gennemgået

6. Kassereren (JS)
a. Sponsorbidrag ud af huset – holdninger mv.
i. Der sendes samme bidrag til rettighedshaverne som
vi sender til golfens museum
b. Kasserens forretningsorden
i. Intet nyt
c.

Retningslinjer for fraktioners økonomi (faktura mv.)
i. Retningslinjerne fremgår af forretningsordenen for
fraktioner. Det indskærpes, at klubber i klubben ikke
kan udskrive regninger i klubbens navn alle faktura
udsendes via sekretariatet. Kassebeholdningen i
fraktionerne opgøres pr. 31. december – LS indføjer
dette i forretningsordnerne

7. Bane/husudvalg (PS)
a. Godkendelse af forretningsorden for BH-udvalg samt
Greenkeeper
i. Forretningsordnen er godkendt
ii. I forbindelse med gennemgang af forretningsordenen
er der indsat ny formand for udvalget. Anders
Hansen er enstemmigt vedtaget og han bliver sat til
at udarbejde en præsentation til nyhedsbrev.
Bestyrelsen takker samtidig Max Nielsen for
mangeårigt arbejde som formand for udvalget
b. Kort nyt fra BH-udvalget
i. Værkstedsløsning er lavet midlertidigt i maskinhallen

8. Eventuelt
a. Fritspils aftaler, Klub 33 m.fl. + Fastholdelsespolitik (PF)
i. Der kontaktes klubber for at forsøge at indgå fritspils
aftaler: JS: Sorø og Holbæk : PSø: Skovbo, Køge og
Roskilde : PF: Næstved og Rønnede
ii. Det besluttes samtidigt, at vi melder os ind i Club
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b. Begynderudvalget (JH)
i. Gennemgang af det udsendte materiale. Det
vedtages, at et prøvemedlemsskab koster 600,- og et
hurtigløber medlemskab koster 300,c.

Rekruttering af nye medlemmer herunder økonomi (JH)
i. Der gives budget op til 10.000 kr. til udvalgsarbejdet

d. Åbenthusdagen 15. april 2012 (JH)
i. Gennemgang af programmet for åbenthusdagen. evt.
invitation af journalister til golfintro lovlighed drøftes
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via PF. Markedsføringen drøftes af JH med John
Kreiner.
e. Update på eliten (MV)
i. Herrerne er på plads. Damerne er på plads.

Næste bestyrelsesmøde 28. marts 2012 kl. 18.00

Mogenstrup den ____ 2012

Peter Floridon

Jørgen Smith

Leif Sønderstgård

Per Stecher

Henrik Karmark

Martin Voltzmann
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