Bestyrelsesmøde 24. maj 2012
Referent Henrik Karmark
Udover bestyrelsen deltog: Jan Hønnerup (JH), Per Sørensen (PSØ) og Benny Jensen (BJ)
Afbud fra: Peter Floridon (PF) og Leif Sønderstgård (LS)
Punkt:

Ansvar

Hvornår

Info

LS

NU

WEB

1. Velkomst – Formanden (HK)
a. Formanden bød velkommen
i. Sekretæren bød velkommen i formands fravær

2. Godkendelse af referat fra mødet 26. april 2012 (HK)
a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste
møde
i. Der mangler fortsat proportioner til pointturneringen /
ranglisteturneringen
3. Orientering fra formanden (HK)
a. ERFA møde
i. ERFA-1 formændene afholdt møde den 10. maj i
Hedeland GK. Ud over en gensidig orientering om
klubberne, enedes man om, at udvikle samarbejdet
gennem en fælles yderligere udnyttelse af
klubbernes ressourcer. Dette vil forventeligt kunne få
effekt fra sidst i 2013 og fremover.

4. Sekretæren (HK)
a. Bestyrelsesgolf i august
i. Bestyrelsens golftur forsøges i år planlagt til Skovbo
alternativt Greve. Turen er den 30. august 2012
5. Sekretariatet (BJ)
a. Medlemstal update
i. 33 nye medlemmer på begynderholdet
ii. 11 medlemmer med fadder
iii. 21 nye med handicap
iv. Der gøres et fantastisk arbejde for at få nye
medlemmer! Bestyrelsen har kun store rosende ord
til de medlemmer der gør en kæmpe indsats. Vi er
også med i Klub Levevis
b. Status vedr. funktionsbeskrivelse for sekretariatet
i. Der er lavet udkast til funktionsbeskrivelsen.
Udkastet sendes til bestyrelsen inden næste
bestyrelsesmøde. Det endelige resultat forventes at
kunne præsenteres på bestyrelsesmødet i juni.
c. Sponsordagen
i. 21. juni kl. 16.00 afholdes sponsordag – der er styr
på dagen og invitationerne er sendt ud.
6. Kasseren (JS)
a. Regnskab pr. 31/3 2012
i. Der har været det årlige møde med banken. Da
vores gamle rådgiver er gået på pension, vil de nye
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rådgivere gerne have en rundvisning i golfklubben.
ii. Regnskabet gennemgået. Alt forløber som det skal
og det ser ud til at vores budget holder. Den post der
bliver meget spændende at holde øje med er
greenfee posten.
iii. Vi skal inde for kort tid finde ud af hvilke
investeringer der skal igangsættes og hvornår dette
skal ske. Et godt tidspunkt vil være at træffe
beslutningen efter 1. juli så vi ved hvad
begynderholdet har givet af nye medlemmer.
iv. Der indkaldes efter behov til bestyrelsesmøde i
starten af august hvor juni regnskab er afsluttet og vi
har overblik over greenfee indtægter

7. Chefgreenkeeperen (PSØ)
a. Orientering om banen
i. Orientering om standen på vores egen og
omliggende baner. Vi skal have fokus på, at fortælle
vores medlemmer om at vi er en ren bane. På flere
andre baner findes ikke mælkebøtter mv. Den
eneste måde de kan forsvinde helt på, er ved at
sprøjte ulovligt. Der er i øjeblikket 2 produkter der er
ved at blive godkendt i miljøstyrelsen, disse håbes at
være godkendt til den næste sæson.
ii. Lynsikring der skal etableres lynsikringen af vores
tavler. PSØ/MV henter tilbud på dette.
iii. Lyn og torden ly på banen. Det er PSØ vurdering, at
maskinhuset vil være for langt fra banen til
anvendelse som torden ly. PSØ søger kommunen
om alternative placeringsmuligheder.
iv. 4. teested er færdigrenoveret og man går i gang
med 7. tee den 6. juni. Teested 16 forventes
igangsat inden sommerferien
v. Der fjernes døde piletræer på bl.a. 3., 9., og 10 hul
vi. 26. juni afholdes med kommunen vedr. den nye
vandmiljøplan
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8. Bane/Husudvalg (PS)
a. Nyt fra Bane/husudvalg
i. Udvalgsformanden Anders Hansen er i gang med at
lave en kompetence oversigt over udvalgets
medlemmer.
9. Sportslige udvalg (LS/MV)
a. Parmatch proportioner
i. Afbud fra såvel LS/PF der har ansvaret fra disse
b. Sct. Hans match
i. Matchen kører som det plejer. Bålet er under
opbygning
c. Nyt pointsystem (LS)
i. Afbud fra LS
10. Eventuelt
a. Ny medarbejder
i. Vi har fået en ny medarbejder. Jimmy Steen Nielsen
som starter i greenkeeperstaben. Ole Madsen har
samtidig valgt at gå på pension. Ole Madsen

Side 2 af 3

overgår til at være tilkaldevagt. Jens Christian
Andersen fylder 50 år og PSØ sørger for at han får
en gave til ham.
ii. Der udarbejdes en policy på gaver til ansatte
b. Hvem skal forlade bestyrelsen på den kommende
generalforsamling? (MV)
i. På valg i år er JS, LS og MV

Næste bestyrelsesmøde 21. juni 2012 i forlængelse af sponsordagen

Mogenstrup den __/__ - 2012

afbud
Peter Floridon

Jørgen Smith

afbud
Leif Sønderstgård

Per Stecher

Henrik Karmark

Martin Voltzmann
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