Bestyrelsesmøde 24. april 2014
Referent Henrik Karmark
Deltager: Allan Jørgensen, Per Stecher, Frank Krüger, Troels Haugsted, Leif Sønderstgård, Henrik Karmark,
Christian Wennicke
Afbud: Leif Sønderstgård, Carsten Pedersen

Punkt:

Ansvar

1. Velkomst – Formanden (AJ)
a. Formanden bød velkommen
2. Orientering fra formanden (AJ)
a. Opfølgning på punkter fra sidste møde
i. Sekretariatet er nu åbent i weekender – udover John
Florentz og Benny Jensen, deltager Henrik-Holm
Hansen og Per Sørensen også i vagtordningen
ii. Golfbilerne er ved at være på plads. Der orienteres
til bestyrelsen når alt er på plads.
iii. Af tekniske årsager har det ikke været muligt at
indfører booking fra kl. 7.00 – Dette indføreres derfor
først fra den nye sæson.
b. Organisation og ansvarsområder
i. I den resterende del af sæsonen referere ansatte
mv. som følger:
1. Allan Jørgensen – Benny Jensen, John
Florentz (sekretariatsopgaver bortset fra
økonomi)
2. Christian Wennicke – John Florentz
(økonomi)
3. Henrik Karmark – Restauratøren
4. Per Stecher – Per Sørensen (greenkeepere
og Koffi refererer til PSØ)
5. Leif Sønderstgård – Claus Thane
ii. Jobfunktioner og arbejdsopgaver i sekretariatet
drøftes fremadrettet i bestyrelsen
c. Medlemmers opførelse
i. Politikken er fremadrettet at, hvis medlemmer
opfører sig uanstændigt over for medarbejdere eller
andre medlemmer/gæster får man fremadrettet først
en advarsel og derefter en bortvisning. Bestyrelsen
ønsker nul-tolerance på det område.

3. Nyt fra sekretæren (HK)
a. Hjemmeside
i. Bestyrelsen har drøftet at få Eliten ind under
klubbens hjemmeside – Fremtidens styrkelse af
eliten i klubben giver god mening at få samlet
klubben sammen.
ii. Udfordringer med at finde ud af hvordan man melder
sig ind som junior CP laver en tekst.
iii. Opdatering af sponsorlisten på hjemmesiden skal
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revideres – BJ får opgaven

4. Budget / regnskab
a. Balance/resultatopgørelse – aktuelt mod budget
i. Greenfee indtægten for den første periode er højere
end samme periode sidste år
ii. Vi har flere medlemmer end ved sidst opgørelse
iii. Likviditeten er bedre end samme periode sidste år
iv. Periodens resultat er på budget
v. Generelt rigtigt positivt
vi. Vi er 19 flere senior- og ynglingemedlemmer end
ved sidste opgørelse. Det er en rigtig flot fremgang
på en måned. Lad os håbe den tendens fortsætter.

5. Nye medlemmer (TH)
a. Åbent hus
i. Vejret til åbenthusdagen var dårligt hvilket måske
var medvirkende til, at der ikke var så velbesøgt som
sidste år.
ii. Vi prøver igen i den kommende weekend med en
”tag med ud at spil golf”

TH

6. Bane Hus (PS)
a. Intet nyt
7. Eventuelt
a. Elitefonden blev drøftet – FK sender oplægget rundt

Næste bestyrelsesmøde 22. maj 2014

Mogenstrup den __/__ - 2014

Allan Jørgensen

Henrik Karmark

Christian Wennicke

Per Stecher

Afbud
Leif Sønderstgård

Frank Krüger
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