Bestyrelsesmøde 9. april 2015
Deltager: Allan Jørgensen (AJ), Henrik Karlsen (KUGI), Christian Wennick (CW), Per
Stecher (PS), Carsten Pedersen (CP), Ilse Nielsen (IN), Frank Krüger (FK), Henrik
Karmark (HK)
Afbud: Troels Haugsted (TH)
Referent: Henrik Karmark
Punkt:

Ansvar

Hvornår

CW

Næste
møde

TH

Q2

1. Velkomst – Formanden (AJ)
a. Allan bød velkommen og specielt velkommen ti l IN der var
med på mødet for første gang

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat
a. HK – starttider mellem 7-8 ændres til bestillingstider og ikke
kun alene boldrendetider når ”solen tillader dette”
b. FK – fortsætter dialog med juniorudvalget

3. Nyt fra formanden
a. Underskrift af aftaler
i. Sekretariatschef – underskrevet
ii. Forpagter – underskrevet
iii. Regnskabsaftale – underskrives på næste møde
b. Info for DGUmøde i Middelfart
i. De øvrige klubber der er med i Golfspilleren i
Centrum er rigtigt glade for de input de for fra
systemet. Vi er med inde for meget kort tid.
ii. Der er en del klubber der har stor succes med at lave
en klub for nye medlemmer med hcp over 37 – med
enkelte turneringer over sæsonen. Gruppen er ikke
kun for årets begyndere men også for begyndere
med 1 til 2 år på bagen.
iii. Generelt er der i klubberne kun ca. 10% af klubbens
medlemmer der deltager. Turneringsudvalget her
over de sidste par år kigget på denne problematik her
i klubben. Der er gjort forskellige tiltag for at ændre
dette, bl.a. den løbende pointturnering.
c. Kontingenter
i. Bestyrelsen er blevet anmodet om kontingentlettelse
fra en fraktionsformand. Bestyrelsen ønsker ikke, at
differentiere fraktionsformændenes kontingenter fra
de øvrige medlemmer.

4. Nyt fra sekretariatet
a. Status medlemmer
i. Vi er blevet 6 medlemmer mere siden sidste
optælling
ii. Til de kommende møder bliver restancelisten en fast
bestanddel af bestyrelsesmødet
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iii. IN laver til næste bestyrelsesmøde en arbejdsgang
på hvordan dette klares fremover.
b. Status sponsorer
i. Sponsorsituationen er meget lovende for sæsonen.
ii. IN laver en opdateret liste over WEB sponsorer til HK
c. PS giver opgaven med at finde mulighed for ny sponsorvæg
til Bane/Hus udvalget

5. Status økonomi
a. Vi er ca. 100 tkr. foran budget på halvåret
b. Økonomirapporten sendes fremover rundt på mail sammen
med indkaldelsen HK / CW koordinere dette.
c. Der har været møde med SydBank. SydBank beder om
ekstraordinær nedbringelse af kassekredit.
d. Der er restancer for over 200 tkr. Der sendes mail til alle
medlemmer og der lukkes for spilletilladelser

6. Nyt fra bane/hus
a. PS orienterede fra seneste bane/hus udvalg
i. Det forventes, at der renoveres teesteder på tee 5, 6
og 12 i maj måned
ii. Større ændringer på banen bør offentliggøres på
hjemmesiden
b. Referatet fra B/H-udvalget sendes fremover til hele
bestyrelsen

7. Nyt fra sporten
a. Status sponsortøj
i. Klubtøj til elitespillerene drøftes i udvalget på mandag
– FK sender kort referat fra mødet til bestyrelsen
ii. Elitespillernes ”tøjsæt” skal sælges fra PROshoppen
b. Status skoler
i. KUGI har talt med Claus Thane om undervisning på
området skoler – der arbejdes videre med processen
og vender tilbage med et oplæg
c. Status PRO-kontrakt
i. KUGI har gennemgået kontrakten og denne bør
tages op til genforhandling
d. Eliten
i. Holdene er godt i gang og der er bedre styr på
træningen, hvor der også er indført mødepligt.
ii. FK får sat en tavle op med træningstiderne på range
e. Der er sendt mail fra sekretariatet vedr. hjælpere til
eliteturneringerne

8. Begynder
a. Golfens dag 19/4
i. IN gennemgik kort ”arbejdsgangen” for golfensdag –
der blev uddelt information om dette.
b. KISS Collection sponsorere annonce i ugebladet samt
sjællandske
9. Marketing
a. Facebook mv.
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i. Gennemgang af den aktuelle Facebook kampagne

10. Eventuelt
a. Projektforslag om Hjerte- Lungeredning
i. KUGI arbejder videre med projektet – projektet
sættes i gang
b. AJ Sponsorarrangementet og båltalen til Sankt Hans
matchen skal på plads
i. Matchudvalgtet står for Sankt Hans matchen med
alle facetter

Næste bestyrelsesmøde 21. maj 2015 – kl. 18.00

Mogenstrup den __/__ - 2015

Allan Jørgensen

Christian Wennick

Henrik Karmark

Per Stecher

Frank Krüger

Henrik Karlsen
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