Bestyrelsesmøde 26. april 2012
Referent Henrik Karmark
Udover bestyrelsen deltog: Jan Hønnerup (JH), Per Sørensen (PSØ) og Benny Jensen (BJ)
Afbud fra: Jørgen Smith (JS)
Punkt:
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1. Velkomst – Formanden (PF)
a. Formanden bød velkommen
i. Formanden bød velkommen

2. Godkendelse af referat fra mødet 28. marts 2012 (HK)
a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste
møde
i. SparNord aftalen – er der sket noget? (BJ)
Orientering til medlemmerne udsendes.
ii. Proportioner for ranglisteturneringen (LS)
Orientering til medlemmerne udsendes.

3. Sekretæren (HK)
a. Hjemmeside / Forum regler for sletning af indlæg
i. HK bestyrer ”hjemmesiden” og sletter efter eget
initiativ indlæg der ikke er passende. Opgaven
overdrages ved ferier og lignende.
ii. Det blev drøftet om forum skulle skjules for ikke
medlemmer. Efter en god diskussion blev vi enige
om, at forum ikke skjules p.t.

4. Kassereren (JS)
a. Budget og regnskabsrapport pr. 31. marts 2012
i. Afbud fra JS

5. Sekretariatet (BJ)
a. Medlemstal update
i. 24 nye medlemmer på begynderholdet
ii. 10 medlemmer med fadder
iii. 15 nye med handicap
b. Sponsordag i juni
i. Der skal findes et ”stunt” eller lignende til
sponsordagen. Program udarbejdes for dagen.
Mødetid og socialt samvær kl. 16.00 og start kl. 17.20
ii. Invitationer udsendes inden 4. maj, sammen med de
nye sponsorkontrakter
c.

Rabataftale med hoteller
i. Rabatten fortsætter til hotellerne med en yderligere
rabat på 25,- kr.
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6. Greenkeeperen (PSØ)
a. Evaluering af Åbent hus dagen
i. Vi havde 120 besøgende til åbenthusdagen, hvilket vi
er yderst tilfredse med – Der har været stor ros til
”begyndermatchen” og dens afvikling.
ii. Input til åbenhus dagen gives til PSØ – så de
kommende åbenthusdage kan blive endnu bedre.
Der planlægges en workshop inden september.
iii. Der skal endvidere afsættes penge i budgettet til at
dække åbenthusdagene
b. Teested 4 bygges om og der lægges nyt græs på inden
Storbededag. Teestedet er lukket mellem 4 – 6 uger.
c. Venstre greenbunker på hul 18 ændres så vandet ikke
dræner bunkeren for sand
d. Grøften ved hul 1 og hul 18 renses op
e. Der lægges fliser i gården langs væg til omklædningen.
f. Tavle med billeder af medarbejdere og bestyrelse ophænges
i restauranten i den kommende uge
g. Der indkøbes en stubfræser – giver en god forretning i forhold
til hvad ”leje” koster. Bestyrelsen godkender købet på 25 tkr.

7. Sporten (LS/MV)
a. Opfølgning på parmatchklubben
i. Det er bestyrelsens beslutning, at turneringen
videreføres – dog med enkelte ændringer: Matchen
gøres åben, også for par udefra og der bliver løbende
tilmelding. Spisning fastholdes efter den enkelte
match og sæsonen afsluttes med ”aftergolfing” og
dans.
b. Plan for fraktionsmøde i juni
i. Mødet afholdes den 28. juni 2012 kl. 19.00. Emnerne
vil bl.a. være de nye HCP regler og etik på banen.
8. Eventuelt
a. XXX
b. XXX
c. DGU’s greenfee ordning – Efter en livlig diskussion blev
bestyrelsen enige om, at vi stemmer for DGU’s forslag. I
diskussionen blev bl.a. drøftet DGU’s monopolsamarbejde
med Golfbox, som bestyrelsen finder meget utilfredsstillende
d. Funktionsbeskrivelsen for chefgreenkeeperen er godkendt af
bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde 24. maj 2012 kl. 18.00
Mogenstrup den __/__ - 2012

Peter Floridon

afbud
Jørgen Smith

Leif Sønderstgård

Per Stecher

Henrik Karmark

Martin Voltzmann
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