Bestyrelsesmøde 25. juni 2015
Deltagere: Frank Krüger (FK), Troels Haugsted (TH), Allan Jørgensen (AJ), Henrik Karlsen
(KUGI), Per Stecher (PS), Ilse Nielsen (IN) & Carsten Petersen (CP).
Afbud: Henrik Karmark & Christian Wennicke.
Referent: Carsten Petersen
Punkt:
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Hvornår
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HK

Sept

KUGI

NU

IN

NU

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

2. Gennemgang af punkter fra sidste referat
a. Regnskabsaftale er stadig ikke underskrevet pga afbud fra
CW
b. B – Skilt med træningstider sættes op:
i. Der noteres hvornår der trænes. Der skrives ikke
noget om lukning.
ii. Udvides med infotavle – hvor ad hoc arrangementer
kan noteres (FK)
c. Golfworks contra Golfbox - iab
i. Arbejdsgruppen arbejder videre – bestyrelsen
underrettes ved mødet i september.
d. Skolesamarbejde 7-9 klasser i uge 33 - KUGI følger op
overfor Claus Thane
e. SEGAF – orientering ved IN. Der betales almindelig greenfee
ved prøvespil

3. Nyt fra formanden
a. Til orientering - SGO – aftalens fordeling er drøftet klubberne
imellem. Vi bliver i ordningen.
b. Fadderordning: Vi fastholder at give en SGS/SGO som
hvervegave.
c. Bestyrelsen vil på et kommende møde diskutere en
præmiering af frivillige, årets hjælper eller lign.
d. Sponsordag (AJ)– godt arrangement – mere ed 60
sponsorer. manglende PR omkring arrangementet/og
efterfølgende PR.
4. Nyt fra sekretariatet
a. Golferen i centrum: kører nu – kort orientering fra AJ. Rapport
udsendes til næste møde, når ”sammenligningstal ”
foreligger.
b. Restanceliste: Listen er faldet en lille smule siden sidst. IN
kontakter DGU for at høre hvad vi som klub har af muligheder
for yderligere inddrivelse.
c. Sponsorater: IN har fået lavet en mappe med aftaler med ca.
½-delen af sponsorerne! Der mangler stadig at få alle aftaler
på skrift. IN arbejder videre.
d. Medlemssituationen:
i. Forventeligt 15-20 seniorer nedgang pr. 1/7.
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fremgang i denne måned.
ii. Situationen blev drøftet. Fastholdelse er vigtig. Nye
tiltag efterlyses. Aktivitetsudvalg kunne være en
mulighed for at få mere hul på bylden. Ultimo
august/primo sep. Holdes en medlemsaften 1-2 timer
med workshops, herunder at få flere til at deltage i
turneringer – PS kommer med et oplæg til
workshopmodel.
iii. Ta’ med ud og spil golf: sættes i gang igen til
juni/august - IN er tovholder.
iv. Par 3 banen i sommerferien: TH sender oplæg til IN
ASAP – så der kommer et tilbud.
v. 10-turs kort: Spil 10 gange for kr. 2000,- gælder for
2015. Sættes i gang asap (IN) spar op til kr. 1500,-

5. Regnskab
a. Statusgennemgang
i. Kontingentindtægter ligger på niveau med sidste år;
men ikke med årets budget.
ii. Der mangler desuden en stor del på greenfee på
første halvår, der ikke er så høj som budgetteret!
iii. IN undersøger hvornår sponsorater indtægtsføres.
b. Buggypris
i. Til egne medlemmer med dårligt helbred:
1 md kr. 1000,- 3 md kr. 2400,- 250,- pr.
gang.
c. Der blev drøftet udgifter.

6. Status på cafeen
a. Der afholdes møde i denne uge mellem parterne
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7. Status bane/hus
a. Kort orientering fra PS
i. Renovering af 5. tee er i gang. Bestyrelsen har
besluttet at udsættes de i år 2 yderligere planlagte
renoveringer udsættes pga økonomien.
ii. Placering af reklameskilte blev drøftet.
iii. Markise forventes opsat indenfor 14 dage fra d.d.
b. Forslag fra medlem om genetablering af fairway på begge
sider af søen på hul 18.
i. Bestyrelsen anerkender Bane/Hus udvalgets
beslutning: Kan ikke imødekommes af flere årsager –
PS fremsender argumenterne herfor til medlemmet.
ii. Trykt Baneguiden opdateres fra 2016 – er opdateret
på ssgm.dk
8. Nyt fra Sporten
a. Kort orientering fra FK
i. Turneringsudvalgssituationen blev drøftet

9. Begynder
a. Kort orientering fra TH
i. IN opdaterer ssgm.dk så fadderordningen
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promoveres
10. Marketing
a. kort orientering fra CP – kampagner sættes i værk.
11. Eventuelt
a. Dankortautomat diskuteret.
b. Skt. Hans matchens aflysning og fremtidige koncept blev
diskuteret. Bestyrelse og ledelse er kede af at arrangementet
blev aflyst og vil gribe i egen barm til næste år for en bedre
promovering og et optimeret koncept.
c. KUGI vil lave ”medlemsundersøgelse” om deltagelse i
hjertestarterkursus ved mindre brugerbetaling. Kurset kan
tidligst afholdes jan/feb 2016.
d. Procedurer omkring klager blev drøftet (PS). Alle
bestyrelsesmedlemmer skal orienteres om skriftlige
henvendelser (nyt), hvorefter den ansvarlige i bestyrelsen
tager hånd om sagen (som nu).

Næste bestyrelsesmøde 27. august 2014 – kl. 18.00

Mogenstrup den __/__ - 2015

Allan Jørgensen

Henrik Karlsen

Afbud
Christian Wennick

Per Stecher

Frank Krüger

Afbud
Henrik Karmark
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