SSGM bestyrelsesmøde 11/8-16
Afbud: Henrik Karmark
Dagsordenen er som følger:
1. Velkomst
Formanden bød velkommen

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat
a) Gennemgang af punkter fra workshop. Enkelte punkter er forsøgt bearbejdet fx malerarbejde i
gården. Ændrede turneringstiltag med det sociale i fokus – som dog desværre måtte aflyses pga
manglende deltagelse. Med udgangspunkt i modtagne inputs vil bestyrelsen fortsat arbejde med
yderligere tiltag, men igen må det pointeres, at et succeskriterie er opbakning hertil

d) Henrik Karmark følger fortsat op på mulig aftale med Danhostel.

3. Formanden
Forespørgsel om en fritspils aftale med Midtsjælland. Vi har takket nej.

4. Sekretariatet
1. Restanceliste - Status: Stigning i skyldigt beløb grundet nye halvårskontingenter – vi sætter
rykker procedure i gang.
2. Medlemssituationen -Vi har igen over 1000 medlemmer registreret! Positivt.
3. Der vil blive sat yderligere fokus på sponsorudvalget. CS er tovholder og vil speede
projektet op.

5. Status økonomi
1. Gennemgang af hovedtal for økonomi af kassereren. Omkostningerne er pt. under kontrol,
dog ekstra negativ afvigelse ift budget på kr. 50.000,- pga at Sydbank har forlangt pant i
jorden. Indtægtssiden ligger stadig under forventet.

6. Status bane/hus

1. Næste møde 24. august
2.

Bestyrelsen ønsker, at klubbens skilt ved vejen bliver opdateret.
IN har bolden.

3.

Situationen i cafeen dels med hyppige medarbejderskift og løbende kritik af madens
svingende kvalitet blev drøftet. Henrik Karmark tager snarest kontakt til forpagter.

7. Nyt fra Sporten
1. Seniorhold ligger til oprykning til 2. division.
2. Der forventes et herrehold mindre til næste sæson.
3. Projekt med Fladså skolen om at finde veje til at skaffe flere juniorer. IN har bolden.

8. Begyndere
1. 21 nye medlemmer + 3-4 stykker på fadderordning. Mandagsmatcher fungerer fint dog
med lidt mindre deltagelse end sidste sæson. Par 3 bane medlemmer opfordres endnu
engang til at deltage i mandagsmatcherne. IN sender mail ud igen.

9. Eventuelt
1. Ambition for kommende sæson er at fortsætte arbejdet med flere spændende turneringer.
Goder idéer fra medlemmerne imødeses.
2. Golfspilleren i Centrum – nye svar er på vej
3. Ta’ med ud og spil golf 21/8 – Per Sørensen er turneringsansvarlig. Vi opfordrer
medlemmerne til at ta’ en ven med! Bestyrelsen henstiller til at nye gæster tilbydes tilbud
om at starte i klubben.
4. Bagmærker! CW undersøger om han kan skaffe noget!

