Bestyrelsesmøde 14. januar 2015
Referent Henrik Karmark
Afbud: Carsten Petersen, Christian Wennicke, Per Stecher
Punkt:

Ansvar

1. Velkomst – Formanden (AJ)
a. Formanden bød velkommen, specielt velkommen til Henrik
Karlsen der er til sit første bestyrelsesmøde

2. Gennemgang multifunktionel golfbane v/Per Sørensen
a. PS gennemgik konditionerne omkring den multifunktionelle
golfbane. Mulighederne og tilbagemeldingerne fra den gamle
brugerundersøgelse blev gennemgået. Hovedkonklusionerne
fra undersøgelsen er: Medlemmerne er generelt positive for
anvendelse af området omkring banen, bruges til mange
forskellige ting, så længe det ikke genere golfspillet og
golfbanen ikke anvendes til disse aktiviteter. Bestyrelsen er
positiv over for at kunne deltage i aktiviteterne, så længe der
er økonomi i det for klubben.
3. Gennemgang af udestående punkter fra sidst (AJ)
a. CW mangler at gøre noget ved mellemregningen med Claus
Thane

4. Sekretariat (AJ)
a. Bemandingen i sekretariatet blev drøftet. Benny går ned på
1/3 tid – der mangler dog lige den formelle godkendelse fra
kommunen
b. Det forudsættes, at vi igen i 2015 fortsætter med at have
weekendåben i sekretariatet
c. Der skal ansættes en ekstra i sekretariatet – der tages møde
med de kandidater der skal tales med. Målet er ansættelse
inden udgangen af Q1
5. Nyt fra sekretæren (HK)
a. Der er siden sidste møde besluttet, at opsætte lys på
drivingrange – beslutningen er truffet jf. mailkorrespondance
6. Cafe Medlemsundersøgelse (HK)
a. Cafeundersøgelsen blev gennemgået. Der aftales, møde
med forpagterne ultimo januar, hvor AJ, HK og formanden for
bane/hus Peter Jakobsen deltager. Som AJ nævnte på
generalforsamlingen, er hovedkonklusionen at det er den
varme mad der er det store klagepunkt

7. Nyt fra bane/hus (HK)
a. Der blev vist skitser af den nye belægning i gården.
Belægningen lægges når vejret er til det. Bestyrelsen glæder
sig til at se det færdige resultat
b. Rough klipperen skal skifte – Bestyrelsen afventer oplæg på
leasingaftale på klipperen (PS)
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c.

Bestyrelsen har besluttet, at vask og rengøring af klubhus og
tøj fortsætter som det har gjort i 2014

8. Nyt fra sporten (HEK/FK)
a. Ansøgning fra junior spiller on støtte til træningslejr m.m.
Bestyrelsen har besluttet, at juniorfonden efterkommer ønsket
b. Vi har i vinterens løb mistet en del spillere til Næstved.
Eliteudvalgt forbedrer, ved nye tiltag, muligheden for, at holde
på disse spillere
c. FK laver oplæg til AJ på en spillertøjs pakke
d. HEK tager fat i Leif Sønderstgård for at få overdraget
stafetten
9. Begyndere (TH)
a. Begynder hjemmesiden er tilrettet så den er klar til 2015
10. Eventuelt
a. Thomas Larsen er startet som PGA elev i proshoppen –
tillykke til Thomas
b. Elitefonden og juniorfonden skal separeres på egne konti og
der skal laves separat ”regnskab” for disse. CW
c. Skaffer man et nyt medlem til klubben – får man en lille
belønning for indsatsen
d. Foreløbige datoer til bestyrelsesmøde: 12/3 – 9/4 – 21/5 –
18/6 – 27/8 øvrige møder aftales senere

Næste bestyrelsesmøde 12. marts 2015 – kl. 18.00

Mogenstrup den __/__ - 2015

Allan Jørgensen

Afbud
Christian Wennicke

Henrik Karlsen

Afbud
Per Stecher

Henrik Karmark

Frank Krüger
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