Bestyrelsesmøde 28. april 2016
Deltagere: Frank Kryger (FK), Christian Wennicke (CW), Christian Sørensen (CS), Henrik
Karmark (HK), Henrik Karlsen (KUGI), Ilse Nielsen (IN)
Afbud: Allan Jørgensen (AJ), Troels Hausted (TH), Carsten Petersen (CP)
Referent: HK
Punkt:
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1. Velkomst – Formanden (HK)
a. Sekr. bød velkommen pga formandens fraværd

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat
a. Bestyrelsen gennemgår hver især materialet og finder 10
punkter man mener vi skal arbejde videre med. Hvert
bestyrelsesmedlem skal desuden have 2 af punkterne man vil
være tovholder på – Udsat pga fravær
b. FK laver mail vedr. allerede igangsatte initiativer

3. Nyt fra formanden
a. Intet pga. fraværd

4. Sekretæren
a. Mødedatoer
i. HK udsender revideret mødekalender
b. Danhostel har spurgt til GF aftale
i. HK løber videre med den

5. Sekretariatet
a. Restanceliste
i. Vi er nede på ca. 200 tkr. og vi fortsætter vores kamp
for at få pengene ind
b. Medlemssituationen
i. Uændret, dog lidt flere seniorer end sidst – meget
positivt
c. Ugentlige møder
i. Møder mellem forpagter, pro, greenkeeper og
sekretariat er flyttet til onsdag og det går godt med at
få dem afholdt
d. Bogføring
i. IN tager fat i Alex for at høre om muligheden for at
koble op hjemme fra
e. DKS
i. Der spørges til om de skal fortsætte med en sag til
inkasso. Det er ok
f. Buggy
i. Priserne og mulighed for langt tids abonnement blev
drøftet. Priserne fastholdes
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6. Status økonomi
a. Balance
i. Mangler pt bogføring pga ressourcemangel i
sekretariatet. Dette forbedres når sæsonen er løbet i
gang. Der kan forventes en fuldt bogført balance ved
næste bestyrelsesmøde

7. Status bane/hus
a. Tee sted 6 og 12
i. Per Sørensen har budget til teested 6 og 12 i år og
spørg til om det skal igangsættes. Vi igangsætter hul
6 nu og afventer med hul 12 til senere på året
b. Golf scooter
i. Der har været en forespørgsel på om at køre på en 2
hjulet golf scooter. Han har fortalt medlemmet at det
vil være begrænset mulighed for at køre på en sådan
i ydersæsonen
c. Kølebordet gået i stykker
i. Der er brugt 10 tkr. på reparation af kølebordet i
restauranten
d. Vi har fået tilbud på renovering af lysinstallationen
i. Investeringen er på ca. 30 tkr. og det er tjent ind på
ca 3 år. Vi udskyder beslutningen til vi ved hvad der
kommer ind af penge i sæsonen

8. Nyt fra Sporten
a. Eliten
i. Alle hold har været ud at spille og der er taget nye
folk ind. God stemning men sportsligt har det været
svært.

9. Begyndere
a. Åbent hus
i. Se orienteringsmail fra Troels
b. Begynderhold
i. Der er pt 30 på vores begynder træning + 4 på
fadderordning

10. Eventuelt
a. KUGI har aftalt med Claus, at han sender faktura pr. md. for
træningen. CT og IN laver en om hvad fakturaen skal
indeholde

Næste bestyrelsesmøde 28. april 2016

Mogenstrup den __/__ - 2016

Allan Jørgensen
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Christian Wennick
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