Bestyrelsesmøde 21. maj 2015
Deltager: Henrik Kugi Karlsen (KUGI), Allan Jørgensen (AJ), Per Stecher (PS), Frank
Krüger (FK), Henrik Karmark (HK), Ilse Nielsen (IN)
Afbud: Christian Wennicke (CW), Troels Haugsted (TH), Carsten Petersen (CP)
Referent: Henrik Karmark
Punkt:

Ansvar

Hvornår

CW
IN
FK

NU
NU
NU

HK

Sept

IN

Næste
møde

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

2. Gennemgang af punkter fra sidste referat
a. Regnskabsaftale ikke underskrevet pga. afbud fra CW
b. IN laver opdateret liste over WEB sponsor til HK
c. FK får sat tavle op med træningstider på range

3. Nyt fra formanden
a. Formanden har været til ERFA møde
b. Greenfee ordningerne blev drøftet
i. Vi har i dag 3 aftaler:
1. SGO – Frederikssund, Holbæk, Rosilde,
Hedeland, Sorø
2. SGS – Ishøj, Køge, Skjoldenæsholm, Vallø
3. Korsør – Fritspilsaftale
c. Boldrendetider
i. Boldrendetider blev drøftet – bestyrelsen besluttede
at fortsætte med samme antal boldrendetider som
hidtil, sekretariatet kan fortsat booke greenfeespillere
på boldrendetiderne
d. Golfworks contra Golfbox
i. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at vurdere om vi
fortsat skal holde fast i nuværende system.
Arbejdsgruppen består af: Formand Henrik Karmark,
Frank Krüger og Ilse Nielsen – undersøgelsen
forlægges for resten af bestyrelsen ved
bestyrelsesmødet i september

4. Nyt fra sekretariatet
a. Restanceliste
i. Restancelisten er nu nede på 146 tkr. hvilket vil sige,
at vi har indhentet ca. 100 tkr. i løbet af den seneste
måned. Super flot indsats!
b. Sponsoraftaler
i. IN laver en mappe med alle sponsoraftaler som
gennemgås for yderligere salgsmuligheder
c. Medlemssituationen
i. Vores medlemstal er fortsat stigende, vi er 10 flere
medlemmer end sidste måned. Tilgangen er dog ikke
så stor som budgetteret
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5. Regnskab
a. Statusgennemgang
i. Vi er lidt bagud på omsætning (kontingenter og
greenfee) der skal laves nogle markedsføringstiltag –
CP udfærdiger forslag asap
ii. Der laves budgetopfølgning på bane og hus Ifm.
Kvartalsvis opfølgningsmøde med greenkeeper.
b. Underskrift af revisoraftale
i. Afbud fra CW derfor ikke underskrevet

CP

PS

6. Status på cafeen
a. Bordplade
i. Vores sponsor Svanekøkkenet har sponsoreret en
bordplade til Pizzabordet i cafen. Tak for det!
b. Åbningstider i cafeen
i. Pizzaovnen sættes i gang i morgen. Cafeen vil gerne
holde åbent en timer mere dagligt i den forbindelse

7. Status bane/hus
a. Orientering fra PS

8. Nyt fra Sporten
a. Kort orientering fra FK

9. Begynder
a. Se mail fra TH
10. Eventuelt
a. Massagestol
i. Vi har fået et tilbud om at opstille en massagestol
som man kan prøve for penge. Vi har ikke plads til
stolen og afviser derfor tilbuddet
b. Reklameoverflyvning
i. Vi har fået tilbud om en baneguide lave ved
overflyvning af banen med drone. Vi takker nej til
tilbuddet
c. Avisartikler
i. Vi har fået en mail fra et medlem om manglende
omtale i avisen. AJ har svaret medlemmet.
Bestyrelsen vil sætte mere fokus på dette.
d. Debat på golf.dk
i. Der har været en debat på golf.dk omkring ssgm –
debatten blev meget personfikseret og der er derfor
bedt om at få den slettet - hvilket er sket
e. Sjov på Kalbyris
i. Der nedsættes et udvalg – til at styrke initiativer
omkring golf i skolen. Fra bestyrelsen deltager KUGI
f. Segaf
i. SEGAF har ansøgt om at få lov at bruge banen –
hvis der betales Greenfee til klubben er det ok
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Næste
Møde

Næste bestyrelsesmøde 18. juni 2014 – kl. 18.00
Mogenstrup den __/__ - 2015

Allan Jørgensen

Henrik Karlsen

Christian Wennick

Per Stecher

Frank Krüger

Henrik Karmark
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