Bestyrelsesmøde 28. marts 2012
Referent Henrik Karmark
Udover bestyrelsen deltog: Jan Hønnerup (JH), Per Sørensen (PSØ) og Benny Jensen (BJ)
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1. Velkomst – Formanden (PF)
a. Formanden bød velkommen
i. Formanden bød velkommen

2. Godkendelse af referat fra mødet 21. februar 2012(HK)
a. Gennemgang af udestående punkter fra sidste referat
i. Spørgsmål ved SparNord er afklaret og ingen
problemer men vi skal henvise til Spar Nords
materiale – Muligheden tilbydes til vores medlemmer
i. Der kan tilbydes ”prøvemedlemsskaber” til
redaktionelle medarbejdere, sponsorere mv. – det
bør dog præciseres over for disse, at der kan være
en skattemæssig konsekvens
ii. Der er store omkostninger forbundet med
inkassosager. Der bør rykkes fra klubben med trussel
om inkasso i første omgang
iii. Der er forespurgt hos klubber om:
Køge: Har interesse men ikke gratis
Roskilde: Afventer bestyrelsesmøde
Skovbo: Intet svar modtaget
Sorø: Afventer bestyrelsesmøde
Holbæk: Intet svar modtaget
Næstved: Afventer formandsmøde 25/4
Rønnede: Afventer formandsmøde 25/4

3. Orientering fra formanden (PF)
a. Orientering om DGU repræsentantskab
i. Formanden orienterede fra repræsentantskabet hvor
der bl.a. var drøftelse om pesticidaftalen. Aftalen
kommer til at gælde såvel private som medlemsejede
klubber.
ii. Nyt handicap system gælder for 2. juli 2012 med
ændringer om bl.a. private runder ikke længere er
tællende. Der er orienteringsaften den 25. april 2012 i
Rønnede, for udpegede deltagere fra klubben
iii. Medlemskategorien fleks-medlemmer har ikke flyttet
noget i forhold til medlemstallene
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iv. Helge Adam Møller er valgt ind som suppleant til
DGU’s bestyrelse

b. Oplæg til klubbens sponsordag 21. juni
i. Mulighederne omkring sponsordagen blev vendt. Der
arbejdes videre med tankerne omkring vores
sponsordag
c.

Orientering om Åbent Hus-dagen (JH og PSØ)
i. Programmet blev gennemgået. Der deltager 11 fra
begynderudvalget, 6 fra eliten samt forhåbentligt 4-6
juniorer

4. Sekretæren (HK)
a. Hjemmeside / Forum
i. Præsenteret og godkendt af bestyrelsen. Siden
forventes at være ”live” på lørdag

LS

B-møde
maj

JH
PSØ

HK

nu

Web

JH

B-møde
maj

HK

Nu

Web

LS

Nu

Ingen

BJ

Nu

Web

5. Sekretariatet (BJ)
a. Medlemstal update
i. Gennemgang af medlemstal
a. Annoncer hvad er budgettet?
ii. Annoncebudgettet fastlægges adhoc
b. Status vedr. funktionsbeskrivelser for sekretariatet (JH)
i. Afventer

6. Kassereren (JS)
a. Ny forretningsorden for kassereren
ii. Gennemgået med enkelte kommentarer og godkendt
a. Regnskab for februar
iii. Regnskabet gennemgået

7. Bane/husudvalg (PS)
a. Nyt fra bane/hus
i. Intet

8. Sportslige udvalg (LS/MV)
a. Parmatch fredag
i. Bestyrelsen er forelagt vedtægter for
parmatchklubben – Vedtægterne kan ikke godkendes
af bestyrelsen, LS går videre med denne overfor
parmatchklubben
b. Endelig turneringsplan
i. Turneringplanen fremlagt og godkendt

Side 2 af 3

c.

Ny pointsystem
i. Ny ranglisteturnering som dækker 9 turneringer over
året. Der gives point for deltagelse og placering

d. Ansøgning fra Veteranholdet
i. Holdet søger om penge fra sportskassen. Der er pt.
ikke budget til dette, men der findes ca. 10.000 kr. til
veteranerne under betingelse af at de fortsat spiller i
1. division
9. Eventuelt
a. Åbningstider mv. i sekretariatet (PSØ)
i. Sekretariatet holder lukket i weekenden i en
prøveperiode. Sekretariats funktioner varetages i
weekenden af Proshoppen
b. Orientering fra chefgreenkeeperen (PSØ)
i. Fundamentet til hallen er færdigt og vi er klar til at
rejse hallen.
ii. Greens ser bedre ud end sidste år og vi er
fortrøstningsfulde med hensyn til banen i år

Næste bestyrelsesmøde 26. april 2012 kl. 18.00

Mogenstrup den ____ 2012

Peter Floridon

Jørgen Smith

Leif Sønderstgård

Per Stecher

Henrik Karmark

Martin Voltzmann

Side 3 af 3

LS

Nu

Web

LS

Nu

Ingen

BJ

Nu

Web

