Bestyrelsesmøde 21. juni 2012
Referent Henrik Karmark
Udover bestyrelsen deltog: Per Sørensen (PSØ) og Benny Jensen (BJ)
Afbud: Martin Voltzmann, Jan Hønnerup

Punkt:

Ansvar

Hvornår
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14 dage

1. Velkomst – Formanden (PF)
a. Formanden bød velkomme
2. Godkendelse af referat fra mødet 24. maj 2012 (HK)
a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste møde
i. Ranglisteturneringen/pointturnering kommer inden
weekenden
ii. Funktionsbeskrivelse for sekretariatet mailes til
bestyrelsen i kommende uge til gennemlæsning
iii. Banken bliver inviteret inden for kort tid
iv. Parmatchen blev desværre ikke gennemført pga. for
få tilmeldinger
v. PSØ sender billede af Jimmy Steen Nielsen til
hjemmesiden
vi. Der er ansøgt kommunen om dispensation for
lokalplanen for at kunne lave 4 tordenly – afklaring
forventes efter sommerferien

PSØ

3. Kasseren (JS)
a. Regnskab for maj
i. Regnskabet er på budgetniveau og indtil videre ser
greenfee indtægterne fine ud

4. Sekretæren (HK)
a. Personsager
i. XXX
5. Eventuelt (HK)
a. Odsherred vil gerne være med i greenfee aftale i
naboklubordningen. BJ meddeler Odsherred at det er ok.
b. Der installeres lynafleder jf. de indhentede tilbud – PSØ
undersøger om vi kan få nedsat præmien på vores forsikring i
den forbindelse
c. Der forsøges opstart af begynderhold igen i august PSØ tager
kontakt til JH for at hører om planerne
d. Der starter ny rengøringshjælp i forbindelse med, at Nana skal
til København og læse
e. Der sættes en computer og en printer i starterhuset på hul 1.
Dette bl.a. for at tilgodese de nye handicapregler
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Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med bestyrelsesgolf 30. august 2012
Mogenstrup den __/__ - 2012

Side 1 af 2

NU

WEB

Peter Floridon

Jørgen Smith

Leif Sønderstgård

Per Stecher

Henrik Karmark

Afbud
Martin Voltzmann

Side 2 af 2

