Bestyrelsesmøde 27. marts 2017
Deltagere: Frank Krüger (FK), Henrik Karmark (HK), Allan Jørgensen (AJ), Ilse Nielsen
(IN), Christian Sørensen (CS), Carsten Pedersen (CP), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob
Mørch (JM)
Afbud: Troels Haugsted (TH)
Referent: HK

Punkt:

Ansvar

Hvornår

HK

NU

JM

NU

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

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat (AJ)
a. Danhostel aftale laves snarest

3. Nyt fra formanden (AJ)
a. Referat fra repræsentantskabsmøde – vi har haft Per
Sørensen afsted
i. Nye regler
b. Forslag om at juniorforældre kan spille gratis på par-3 banen.
Bestyrelsen drøftede det og etablere det som et forsøg

4. Nyt fra sekretæren (HK)
a. Ny hastighed på vores internet – hvilket giver en bedre
oplevelse ved bl.a. brugen af golfworks

5. Sekretariatet (IN)
a. Restanceliste
i. Restancen er faldet fra 430 tkr. til 300 tkr. som er på
niveau med sidste år ved samme tid. Der sendes
rykker til samtlige restanter inde for kort tid. Der
gøres i rykkeren opmærksomhed på, at der er
spilleforbud indtil der er betalt. Spilleren bliver
samtidig spæret i Golfworks, så de ikke kan booke tid
b. Medlemssituationen
i. Stadigvæk positive medlemstal med netto vækst. Det
er nye medlemmer og også tidligere medlemmer der
kommer tilbage

6. Status økonomi
a. Balancegennemgang
i. CS gennemgik balancen som viser en positiv start på
året

7. Status pro/cafe (KUGI)
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Info

a. Cafe Luc ønsker at holde mandag lukket mod at holde en
time længere åbent tirsdage
i. Bestyrelsen vedtager, at Cafe Luc kan lukke kl. 17.00
om mandagen – mod at der er åbent til kl. 21.00
tirsdag og onsdag
b. Cafe Luc og sagen om elregning
i. Der blev lavet en aftale at slå halv skade om
differencen på elregningen pga. pizzaovnen, da
denne blev installeret – for elregningen i 2015.
Bestyrelsen er i løbende dialog med Cafe Luc om
driften af pizza-ovnen i 2015. Nødvendige
oplysninger fra Cafe Luc til endelig stillingtagen er
endnu ikke modtaget

8. Status fra bane/hus
a. Det godkendes, at der sættes nye lamper op i
restauranten/pokalrummet – budget ca. 21 tkr.

HK

9. Nyt fra Sporten (FK)
a. Ny ansvarlig for juniorudvalget har planlagt opstartsmøde kl
10.00 den 1. april

10. Begynder (TH)
a. Intet nyt – TH er i udlandet  se mail fra Troels

11. Eventuelt
a. PR/sponsor udvalget tager sig af markedsføring af
juniorranglisteturnering

Næste bestyrelsesmøde 24. april 2017
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