Bestyrelsesmøde 17. januar 2018
Deltagere: Carsten Pedersen (CP), Henrik Karmark (HK), Ilse Nielsen (IN), Henrik Karlsen
(KUGI), Jacob Mørch (JM), Christian Sørensen (CS), Torben Godskesen (TG), Frank
Krüger (FK), Rasmus Nielsen (RN)
Afbud: Ingen
Referent: HK
Punkt:
1. Velkomst – Formanden (KUGI)
a. Velkommen, og særligt til Torben og Rasmus der er til første
bestyrelsesmøde
2. Gennemgang af udestående fra sidste møde (KUGI)
a. Fritspils aftaler og rabataftaler gennemgås – Der nedsættes et udvalg
der skal lave en oversigt og et beslutningsgrundlag – FK og CS
etablere udvalgt
b. Golfens dag er 22/4– IN har tilmeldt os
3. Formanden (KUGI)
a. Nedsættelse af IT-udvalg – hjemmeside
i. Der etableredes ny hjemmeside sammen med Sonja
Mikkelsen
ii. Fraktioner bliver bedt om selv at opdatere deres undersider
b. GolfBox
i. Der nedsættes et udvalg bestående af Jan Nielsen samt RNI
og FK herudover forsøger vi at få Alex Hyldig med i udvalget
c. Visioner/Mål
i. KUGI laver oplæg til nye visioner og mål
4. Honorær Sekretær (HK)
a. TDC-aftale udløber marts 2018
i. Der findes en billigere løsning og der er ikke nødvendigvis
brug for en omstillingsløsning
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5. Nyt fra sekretariatet (IN)
a. Restanceliste
i. IN gennemgik restancelisten – vi har ca. 180 tkr. i restancer
som, med udgangen af januar måned sendes til inkasso –
Bestyrelsen opdateres med listen over ”aktive” i restance
b. Medlemsopdatering
i. Gennemgang af medlemstallene. Udmeldinger i løbet af 2017
udgør i niveauet 100 stk.
6. Status Økonomi (CS)
a. Ingen overraskelser i økonomien, de første måneder er præget af et
meget lavt aktivitetsniveau.
7. Status Forpagtere (KUGI)
a. Opfølgning med forpagter
i. Der tages en opfølgnings samtale med forpagter, med
opfølgning på den gamle sæson og drøftelse af den nye
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8. Status Bane / Hus (HK)
a. Miljøpris indstilling
i. Der er lavet en indstilling for at få en miljøpris
9. Status Sporten (FK)
a. Der fortsættes med samme hold som sidste år
b. Der etableres endnu et elitemedlemskab til et nyt elitemedlem
c. Der laves en spilletrøje som eliten skal spille i når man repræsentere
klubben
d. Dialog med Helge omkring sæsonen 2018
10. Status Fraktioner (TG)
a. Ilse laver aftaler med fraktionsformænd omkring opstartsmøde
b. Hvor mange penge må fraktionerne have stående – vi forhører os hos
DGU om reglerne / vejledningen på dette
11. Status Sponsorer (JM)
a. JM nedsætter et udvalg og vender tilbage med medlemmerne af
udvalget. JM er tilmeldt kursus via DGU – herudover laves der
retningslinjer for sponsorater
b. Elite-sponsorater
i. Eliten koordinerer med JM omkring reglerne for hvilke
sponsorer de må kontakte og på hvilke konditioner
c. Sponsorer
i. Hvad er reglerne for at give sponsorater til juniorer
d. Markedsføring
i. Sponsorater indeholdende medlemskaber – reglerne
undersøges
ii. Alle gennemtænker hvordan vi kan skaffe flere medlemmer
12. Status Begyndere (CP)
a. Planerne for dette års rekruttering af medlemmer
i. Der er nedsat et udvalg bestående af 2 medlemmer samt CP
udvalget har på nuværende tidspunkt lavet et udkast til
rekrutteringen. Udkastet blev delt rundt og godkendt
ii. Der skal til næste gang tænkes over honorering i forbindelse
med at medlemmer skaffer medlemmer
iii. Gratis par3-bane for unge mellem 8 og 16 år – tænk over det
til næste møde
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13. IT-udvalg (HK)
a. Se pkt. 3 a
14. Eventuelt / Bordet rundt / Næste møde (KUGI)
a. Mødedatoer for første ½-år
i. Der afholdes bestyrelsesmøder – i udgangspunktet den 3.
onsdag i måneden
b. DGU repræsentantskabsmøde 16. og 17. marts på Comwel Korsør.
Hvem kan deltage?
i. Tilbagemelding på næste Bmøde
c. Godtgørende forening
i. Der indsendes ansøgning til skat
d. Snowflake
i. Turneringen spilles første weekend i juli
e. Klubbladet
i. Vi beslutter ikke længere at lave et klubblad. Alle nyheder
skal/kan fremadrettet findes på hjemmesiden
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Næste bestyrelsesmøde 21/2 2018
Mogenstrup den __/__ - 2018
Henrik Karlsen

Christian Sørensen

Jacob Mørch

Torben Godskesen

Frank Krüger

Henrik Karmark
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