Bestyrelsesmøde 22. maj 2017
Deltagere: Frank Krüger (FK), Carsten Pedersen (CP), Henrik Karmark (HK), Allan
Jørgensen (AJ), Ilse Nielsen (IN), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob Mørch (JM),
Afbud: Christian Sørensen (CS), Troels Haugsted (TH)
Referent: HK
Punkt:

Ansvar

Hvornår

CS

NU

HK

NU

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

2. Gennemgang af udestående fra sidste referat (AJ)
a. 6B - CS skal aftale møde med Sydbank om driften

3. Nyt fra formanden (AJ)
a. Opdatering på brev til DGU om golf.dk
i. AJ har i samarbejde med 6 andre formænd
underskrevet et brev til DGU vedr. lige forhold på
golf.dk for golfbox / golfworks medlemmer
4. Nyt fra sekretæren (HK)
a. RAM til server
i. Der indkøbes mere RAM til serveren der driver
golfworks – for at forbedre svartiderne

5. Sekretariatet (IN)
a. Restanceliste
i. Udestående ca. 240 tkr. Beløbet er lidt under beløbet
sidste år samme tid. Vi kører hårdt på og sender til
inkasso.
b. Medlemssituationen
i. Uændret status siden sidst

6. Status økonomi
a. Balance gennemgang
i. Ros til kasseren for et godt arbejde
ii. Regnskabet ser rigtigt fornuftigt ud

7. Status pro/cafe (KUGI)
a. Fortsat udfordringer med kaffemaskinen

8. Status fra bane/hus (HK)
a. Torben Kastrup Petersen fra DGU på besøg på fredag Per
Sørensen og HK tager pænt i mod
b. Bestyrelsen godkender at PS igangsætter renovering af et
teested

Side 1 af 2

HK
HK

NU

Info

c.

Der skal indkøbes nye spande til driving range

9. Nyt fra Sporten (FK)
a. Det er 2. divisions senior der driver værket med sejre i deres
matcher. Herreeliten hænger lidt og der er farer for
nedrykning. Der er godt fremmøde og en god stemning i
truppen

10. Begynder (TH)
a. Se mail fra Troels

11. Eventuelt
a. KUGI har været til ERFA-klubmøde i Dragør. Der blev
informeret fra mødet – bl.a. trivselsaftener, diabetesgolf,
gratis træning for alle medlemmer, Korsør lægger banen om
– 9 huller adgangen
b. Det blev besluttet, at give vores juniorer bedre mulighed for
socialt samvær – Juniorlederen arbejder videre med dette
c. Der er sponsorarrangement 8. juni – der er udsendt
invitationer i dag

Næste bestyrelsesmøde 21. juni 2017

Mogenstrup den __/__ - 2017

Allan Jørgensen

Henrik Karlsen

Jacob Mørch

Christian Sørensen

Frank Krüger

Henrik Karmark
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