Bestyrelsesmøde 18. april 2018
Deltagere: Henrik Karmark (HK), Ilse Nielsen (IN), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob Mørch
(JM), Christian Sørensen (CS), Carsten Pedersen (CP), Rasmus Nielsen (RN), Torben
Godskesen (TG)
Afbud: Frank Krüger (FK)
Referent: HK

Punkt:
1. Velkomst – Formanden (KUGI)
a. Velkommen til alle

Ansvar

2. Gennemgang af udestående fra sidste møde (KUGI)
a. Golfbox – De kan først levere til oktober 2018 – GB inviteres til næste
bestyrelsesmøde for at skabe overblikket over konvertering mv.
3. Formanden (KUGI)
a. Håndklæder i omklædningsrummene
i. Det blev besluttet, at vi ikke længere stiller håndklæder til
rådighed i omklædningsrummene
4. Honorær Sekretær (HK)
a. Telefoni
i. TDC er opsagt og der er lavet aftale med Firmafon – der vil
være løbende overgang på abonnementer – Der er ikke
kommet endelig dato for overgang
b. Besøg fra Visuelgolf
i. Gennemgang af mulighederne for vores egen App med GPS
mv.
5. Nyt fra sekretariatet (IN)
a. Restanceliste
i. Der mangler fortsat 80 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. Fremgang på seniorsiden – det er glædeligt
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. Ønsker til indkøb i køkkenet – TG sender priser rundt på det i MSN til
godkendelse
8. Status Bane / Hus (HK)
a. Intet siden sidst
9. Status Sporten (FK)
a. Juniorudvalget er etableret med CS som formand
i. Udvalget står for kreds turnering
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CS

Hvornår

10. Status Fraktioner (TG)
a. Formuestørrelser i fraktionerne tages op til revision

TG

11. Status Sponsorer (JM)
a. Der er fortsat ikke nogen udvalgsformand og noget udvalg

JM

12. Status Begyndere (CP)
a. Vi deltager på Citynatten den 26/4 – vi stiller med 5 mand
b. Der er golfensdag på søndag
13. IT-udvalg (HK)
a. Hjemmeside
i. Hjemmesiden er sat i drift – foreløbigt god respons
b. Golfbox
i. Der arbejdes fortsat i udvalget. Ny tidsplan er, at GB først har
mulighed for at igangsætte efter 1/10
14. Eventuelt / Bordet rundt / Næste møde (KUGI)
a. Dialog med TemaFog om afholdelse af dag på golfanlægget for deres
sponsorere
b. Arbejdstilsynet har været på besøg – vi har fået en grøn smiley
c. Værgegaver
d. Opsøgende på CompanyDay
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