Bestyrelsesmøde 21. marts 2018
Deltagere: Henrik Karmark (HK), Ilse Nielsen (IN), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob Mørch
(JM), Christian Sørensen (CS), Carsten Pedersen (CP), Frank Krüger (FK), Rasmus
Nielsen (RN)
Afbud: Torben Godskesen (TG)
Referent: HK

Punkt:
1. Velkomst – Formanden (KUGI)
a. Velkommen til alle samt ros til JM for veludført
kommunikationsarbejde med info om igangværende tiltag

Ansvar

Hvornår

JM

NU

HK

NU

2. Gennemgang af udestående fra sidste møde (KUGI)
a. Intet
3. Formanden (KUGI)
a. Medlemstilgang - tiltag? Herunder gratis par3 for børn og unge
i. Der laves oplæg til Claus og det iværksættes asap
ii. Herunder deling på FB mv
4. Honorær Sekretær (HK)
a. Er i dialog med TDC, IPNordic og Firmafonen
i. Der arbejdes videre med Firmafonen
5. Nyt fra sekretariatet (IN)
a. Restanceliste
i. Der mangler fortsat 100 tkr. af januar opkrævningen at blive
betalt – der bliver brugt rigtigt mange ressourcer på de
restancer, der mange gange er de samme medlemmer
b. Medlemsopdatering
i. Status quo fra sidste møde
c. Nyt alarmsystem
i. Det nye alarmsystem er opsat og igangsat
6. Status Økonomi (CS)
a. Gennemgang af økonomidata – Budgettet viser nu, at vi ser ud til at
komme ud med et lille minus
7. Status Forpagtere (TG)
a. Intet
8. Status Bane / Hus (HK)
a. Der er har været møde i udvalget den 7. marts
i. Referatet er rundsendt med indkaldelsen til dette møde
ii. Der blev bl.a. drøftet droner
9. Status Sporten (FK)
a. Vi mangler et damehold
b. Projekt klubtrøje
i. Det er besluttet at klubbens klubtrøje skal være Navyblå
c. Junior

Side 1 af 2

JM

i. Vi skal afholde turnering i distrikt 5

IN

10. Status Fraktioner (TG)
a. Intet
11. Status Sponsorer (JM)
a. Der er fortsat ikke nogen udvalgsformand og noget udvalg
12. Status Begyndere (CP)
a. Værgegave
i. Der laves en drejebog på hvordan man kan modtage sin
værgepræmie, der uddeles både til nyt og gammelt medlem
b. Gave til nye medlemmer
i. Der arbejdes på en model for at indsamle: gamle bolde, jern
mv.
c. Juniorudvalg
i. CS opstarter udvalget og tager fat i Claus T
d. Skolearbejde
i. Claus T sættes i gang
13. IT-udvalg (HK)
a. Hjemmeside
i. Arbejdet pågår og forventes færdig 1/4 - der vil blive ca. 1
døgns nedetid
b. Golfbox
i. Der arbejdes fortsat i udvalget og tidsplanen er, at
igangsætning sker 1/8, når vi har kørt kontingents
opkrævning, systemet forventes klar til ibrugtagning 1/10
14. Eventuelt / Bordet rundt / Næste møde (KUGI)
a. Der kan søges tipspuljemidler
b. Der laves bl.a. en ekstra klubfest i år

Næste bestyrelsesmøde 18/4 2018
Mogenstrup den __/__ - 2018
Henrik Karlsen

Christian Sørensen

Jacob Mørch

Torben Godskesen

Frank Krüger

Henrik Karmark

Side 2 af 2

JM

CP

Næste
Bmøde

JM

NU

CS

NU

TG

NU

HK

1/4

JM

