Bestyrelsesmøde 27. februar 2014
Referent Henrik Karmark
Deltager: Allan Jørgensen, Per Stecher, Frank Krüger, Troels Haugsted, Leif Sønderstgård, Carsten
Pedersen, Henrik Karmark
Afbud: Christian Wennicke

Punkt:

Ansvar

1. Velkomst – Formanden (AJ)
a. Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af referat
a. Drøftelse af referater
i. Senest 8 dage før bestyrelsesmøde skal punkter til
dagsordenen være sendt til HK
ii. Når referater udsendes til godkendelse skal der
senest 8 dage efter være givet evt. kommentarer
ellers godkendt pr. automatik
b. Organisationsdiagram udsendes sammen med dette referat
og gennemgås inden næste møde
c. Sponsorudvalg
i. Sponsorudvalgt udarbejder oplæg til sponsorpolitik
d. Det sociale initiativ - parmatchklubben blev drøftet, der er nu
opslag i klubhuset og de har indlæg med i næste klubblad
e. Nyhedsbrev til hjemmesiden om kontakt til bestyrelsen er
endnu ikke udfærdiget
f. Undersøgelsen om multifunktionel golfbane udsendes til
medlemmerne via Per Sørensen
g. Elitefonden der laves oplæg til denne

3. Nyt fra Hon. Sekr. (HK)
a. Orientering om indhold af forpagtningsaftale og sponsorat fra
Royal Unibrew – samlet indtægt for klubben er knapt
100.000 kr. med en årlig regulering.
b. Medlemstal – se vedhæftede fil

4. Bane Hus (PS)
a. Der er udvalgsmøde på tirsdag

5. Begynderudvalg (TH)
a. Golfens Dag er den 27. april 2014 – vi er med!
b. Begynderudvalgets første dag for undervisning er 28. april
2014
c. Priser på begyndere blev afstemt
6. Jubilæumsudvalg (CP/FK)
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a. Ide gennemgang – der arbejdes videre
7. Sporten (LS/FK)
a. Turneringsplanen er klar og udsendes / offentliggøres i
næste uge – LS
b. Gennemgang af støtte muligheder og struktur i eliten. Der er
lavet målsætninger for at herreelitens 2 åbne hold beholder
deres placeringer i hhv. 2. og 3. division.
c. Der er ikke midler til at støtte træningslejer i år

LS

8. Eventuelt
a. Indskudsproblematikken fra generalforsamlingen blev
drøftet. Mange af omegnsklubberne har nu fjernet
indskuddet for 2014 – bestyrelsen holder øje med
situationen.
b. Per Sørensen deltager for SSGM på DGU GF.
c. SSGM har ansøgt kommunen om fritagelse for at betale
grundskyld
d. Der laves en række radiospots I løbet af 2014 for at skabe
positive opmærksomhed om klubben. Først på året er Pro'en
blevet promoveret.
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