Bestyrelsesmøde 22. maj 2014
Referent Henrik Karmark
Deltager: Allan Jørgensen, Per Stecher, Frank Krüger, Troels Haugsted, Henrik Karmark, Carsten Pedersen
Afbud: Leif Sønderstgård, Christian Wennicke
Punkt:

Ansvar

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

2. Orientering fra formanden (AJ)
a. Opfølgning på punkter fra sidste møde
i. Jf. Mail fra John Florentz er det vedtaget at
sekretariatet er lukket på søndag. FK dækker
pinsesøndag.
ii. Jobfunktioner og arbejdsopgaver i sekretariatet
drøftes fremadrettet i bestyrelsen
iii. FK har talt med eliten om at komme på klubbens
hjemmeside. Kim Birkelund bliver ansvarlig for
hjemmesiden.
iv. CP laver en velkomme til nye juniorer til
hjemmesiden
v. Opdatering af sponsorlisten på hjemmesiden skal
opdateres. BJ skal lave dette
b. Kommunikation pressen
i. AJ laver strategien og varetager dette sammen med
CP
c. Markedsføring, dansk golf guide
i. Der blev drøftet optagelse i Dansk Golf Guide –
optagelsen bliver taget med til næste budgetlægning
d. Jubilæumsugen
i. Parmatchen i jubilæumsugen spilles i 2 rækker. En
række med blandet hold (en ssgm og en fremmed),
og en række med rene ssgm hold
ii. Boldrendetider bliver suspenderet i jubilæumsugen
og der forsøges med alle tider skal bestilles
iii. Pinsesøndag kan der spilles greenfee til 40 kr.
restauratøren tages i ed om en jubilæumsmenu
iv. Der hejses flag hele ugen Kofi får opgaven
v. Pinsesøndag spilles der 40 slags match på par 3
banen Nordea og Jyske Bank sponsorere præmier
e. Sponsor arrangement
i. Vi møde på terrassen kl. 16.00 og kl. 17.30 er der
gunstart med efterfølgende spisning og
præmieoverrækkelse

3. Nyt fra sekretæren (HK)
a. Opfølgningssamtale med restauratøren
i. Åbningstiderne blev drøftet og disse ændres som
aftalt ved opfølgningsmødet. Der laves et tillæg til

Side 1 af 2

AJ
HK

CP
HK

CP

FK

HK
HK
PS
FK

AJ

HK

Hvornår

Info

kontrakten som mail. Banesandwichen sættes på
hjemmesiden sammen med nye åbningstider.
b. Medlems-update
i. Medlemslister med restancer blev gennemgået. AJ
har bedt sekretariatet rykke og der er kommet fokus
på dette.
ii. Trenden på medlemstallet er stigende hvilket er
rigtigt positivt
c. Golfbiler
i. Alle golfbil aftaler er på plads bortset fra en enkelt.

4. Nye medlemmer (TH)
a. Status begynder
i. TH har forventning om, at hovedparten af
begynderne fortsætter som medlemmer
ii. Nye tiltag og ændringer af begyndermodellen
drøftes inden næste sæson

TH

5. Bane Hus (PS)
a. Orientering fra B/H
i. Der har været møde i energiudvalget der kommer et
oplæg fra udvalget med muligheder for
energibesparelser, vedligehold mv.
ii. Bemandingen er ved at være på plads
iii. Inden for de næste par uger kommer der lynafleder
på de to torden ly. Der sættes skilte på torden ly, så
også vores gæster ved hvad formålet med disse er

6. Eventuelt
a. Elitefonden
i. Oplægget blev gennemgået og bestyrelsen støtter
op om elitefonden og dermed eliten i klubben
b. Skolereformen
i. DGU har lavet et oplæg til golf i skolen og Næstved
kommune er også i gang med emnet
c. Sommersjov på golfbanen
i. TH kontakter Claus og drøfter konditionerne for
gimmicken. Dette under en anderledes strukturerede
model end sidste år

CP

TH
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