Bestyrelsesmøde 27. marts 2014
Referent Henrik Karmark
Deltager: Allan Jørgensen, Per Stecher, Frank Krüger, Troels Haugsted, Leif Sønderstgård, Carsten
Pedersen, Henrik Karmark samt Per Sørensen under første punkt
Afbud: Christian Wennicke

Punkt:

Ansvar

Hvornår

Alle

Næste
Bmøde

Info

1. Velkomst – Formanden (AJ)
a. Formanden bød velkommen
b. Per Sørensen orienterede fra repræsentantskabsmødet i
DGU

2. Orientering fra formanden
a. Organisation og ansvarsområder
i. Gennemgang af organisationsdiagram
ii. Formanden gennemgår visionerne fra hjemmesiden
og giver en tilbagemelding på dette ved næste
bestyrelsesmøde
iii. Hver især gennemgår vi vores egen
”forretningsorden”
b. Budget / besparelser
i. PS har haft møde med Per Sørensen omkring
muligheder for budgetreduktioner på bane og hus.
Set i forhold til vores erfa-klubber ligger vi højt på
effektiviteten set ud fra klippede arealer i forhold til
antallet af medarbejdere. Der er pt. Budgetoverskud
på ca. 55 tkr. på køkkenvedligeholdelse mv. i forhold
til budgettet. Herudover har Per Sørensen har fundet
65 tkr. på banebudgettet samt ca. 230 tkr. på
lønrefusion.
ii. Der skæres 15 tkr. i budgettet til sporten. Det
bemærkes at der i budgettet er dobbeltpostering på
20 tkr. Under sporten - budget reduceres ligeledes
med det ene beløb.
iii. Der må forventes en lavere indtægt på passive
medlemmer såfremt generalforsamlingen beslutter
bestyrelses forslag om at fjerne kontingent.
iv. Sydbank har reduceret vores kassekredit med 500
tkr. I likviditetsbudgettet ser det ud til at vi foreløbigt
kan holde os inde for disse rammer.
c. Opfølgning på punkter fra sidste møde
i. Mangler fortsat at udgive nyhedsbrev omkring
kontakt til bestyrelsen

3. Begynder (TH)
a. Der er åbent hus den 6/4 fra kl. 10 til 14
i. Der stilles med 10 hjælpere bl.a. nogle fra eliten og
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fra junioren
b. Golfens dag 27/4
i. Per Sørensen kører i samarbejde med og i
reference til Troels

4. Sporten
a. Elitefonden
i. Oplæg til elitefond blev gennemgået. Der skal findes
et sæt vedtægter der kan honorere
fonden/foreningens formål bedst muligt.
b. Oplæg til sponsorer
i. Gennemgang af oplægget til vores sponsorer

5. Eventuelt
a. AJ viste en folder fra Skjoldenæsholm som har lavet en
folder og et samarbede med Ældresagen
b. Åbningstider i sekretariatet blev drøftet. AJ tager en snak
med dem i sekretariatet.
c. Golfbiler – der skal laves en politik på de golfbiler der stå i
klubben men ikke er klubbens biler. HK laver et oplæg til en
generel kontrakt på golfbiler.
d. Bestyrelsen har besluttet, at der fremover kan bookes
starttider fra kl. 07.00 alle dage bortset fra lørdag.
e. FK rykker Benny Jensen og Per Sørensen for banner til
hjemmesiden
f. Klubbladet sendes til trykker i morgen
g. Nye medlemmer vi får I år, får fra Cafeen et gavekort til en
værdig på 250 kr. og fra Proshoppen et start-kit til en værdi
af 250 kr. Sponseret af forpagterne. Nu mangler vi kun et ja
til at indskuddet fjernes.
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Næste bestyrelsesmøde 24. april 2014

Mogenstrup den __/__ - 2014

Allan Jørgensen

Henrik Karmark

Afbud
Christian Wennicke

Per Stecher

Leif Sønderstgård

Frank Krüger
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