Referat af bestyrelsesmøde den 17.11.
Tilstede: Allan Jørgensen(AJ), Frank Kruger(FK), Henrik Karlsen(Kugi), Christian Wenniche(CW),
Christian Sørensen(CS), Troels Haugsted(TH), Carsten Petersen(CP).
Afbud: Henrik Karmark(HK).

1) Formanden bød velkommen. Gennemgang af dagsordenen.
2) Udestående
A ) Danhostel aftale. HK følger op inden sæsonstart 2017
B) Skilte ved Klubben bliver gjort klar til foråret.
C) Cafeen – tages under punkt 3 Formanden
D) Bagmærker : Rustfrit Stål bagmærke valgt. Hole in one udleveres fremover ved
Løvfaldsfest. 2016 hole in one udleveres når de er produceret - og Årets medlem på
Generalforsamling.
3)

Formanden
A) Indlæg til Klubblad skal – være klart snarest.
B) Manglende post som klubbens revision : Bestyrelsen foreslå Christian Wennicke
C) Materiale til Generalforsamling er sendt i tide.
D) Der er ikke kommet forslag fra klubbens medlemmer til behandling på
Generalforsamling. Fristen er overskredet.
E) Cafeen: Der mangler tilbagemelding fra forpagterens repræsentant omkring
afholdte møde med klubbens fraktioner. Ligeledes mangler Cafeens årsregnskab at
blive forelagt bestyrelsen og (Kugi) vil kontakte forpagterens repræsentant omkring
dette og andre udestående.

4) Sekretæren
Intet nyt.
5) Sekretariatet
A) Restancelisten. Udestående er faldende, men stadig for højt. Inkasso er stadig et af
værktøjerne for at få inddrevet restancerne - D.D 177.731 som udestående.
B) Medlemssituationen stadig positiv.
6) Kasseren
A) Udkast til årsregskab og budget blev forelagt og drøftet. Ser fornuftigt ud i forhold til
forventninger. Overskud før renter og afskrivninger. Budgetterne for næste år viser et
mindre overskud.
7) Bane/Hus: Intet nyt.

8) Nyt fra sporten
A) Der tilmeldes et senior kval. hold næste år, som selv afholder sine udgifter.

9) Eventuelt
Samarbejdsaftale SGS Selandia Golf 2017 er underskrevet. Ilse rundsender aftalen. Kugi bliver
klubbens repræsentant fremover.
Julefrokost for personale og bestyrelse afholdes fredag d.16/12 kl.12
Kaffemaskine kører tilfredsstillende igen, garantiperioden forlænges.
En hjertestarter sættes op udendørs – sponsorat dækker udgifterne.
Næste bestyrelsesmøde er d. 15/12 kl. 18, før GF.

