Bestyrelsesmøde 23. maj 2018
Deltagere: Henrik Karmark (HK), Ilse Nielsen (IN), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob Mørch
(JM), Christian Sørensen (CS), Rasmus Nielsen (RN), Torben Godskesen (TG), Frank
Krüger (FK)
Afbud: Carsten Pedersen (CP),
Referent: HK
Punkt:
1. Velkomst – Formanden (KUGI)
a. Velkommen til alle

Ansvar

2. Gennemgang af udestående fra sidste møde (KUGI)
a. Intet
3. Formanden (KUGI)
a. Der er modtaget ansøgning om tilskud fra en junior – der skal til
England og spille junior turnering
i. Der tildeles 3.000,- fra juniorfonden
b. Formanden tager til ERFA møde 29/5
i. Der refereres fra dette ved næste møde
c. GPDR
i. IN og KUGI har ansvaret for dette og det er i proces
4. Honorær Sekretær (HK)
a. Telefoni
i. Der er gang i flytningen og indtaling mv er på plads i det nye
system. Forventet overgang 30/6
ii.
5. Nyt fra sekretariatet (IN)
a. Restanceliste
i. Der mangler fortsat 40 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. Der er pt. 24 på ”nye golfspillere”
c. MobilePay
i. Der skal oprettes MobilePay aftale nu
d. Ilse kører til Køge på ”Golfbox tur” på tirsdag
6. Status Økonomi (CS)
a. Der er udsendt balance med kommentarer før mødet
b. Hvervegaver
i. Oplæg til nyhedsbrev omkring hvervning af nye medlemmer
blev godkendt
7. Status Forpagtere (TG)
a. Indkøb til køkkenet
i. Der er siden sidst givet lov indkøb i køkkenet, til udstyr,
tallerkner mv
b. Køb af stole til pokalstuen
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i. Gitte har spurgt til 45 stole til pokalrummet til en pris af ca.
170 kr. + moms pr. stk.
ii. Pga økonomien køber vi ikke stole pt.
Åbningstider i cafeen
i. Der tages en snak med Gitte om åbningstider i forbindelse
med turneringer

8. Status Bane / Hus (HK)
a. Der opsat bistader til venstre for 13 fairway og der er sået blomster
b. Vi har pt store omkostninger på gammelt materiale på banen. Det
koster samtidig på tidskontoen da de holder stille i lange perioder på
dagene
c. Arbejdsdag i klubben – Per skal lave en todo liste og bestyrelsen står
for dagen – forventeligt 9/6

TG/JM

HK

9. Status Sporten (FK)
a. Juniorholdet
i. Claus Thane overtager ansvaret for juniorerne
b. Der er tegnet 27 hold til pro/am den 6/8 som Claus Thane står for
c. Der skal gøres en indsats for at få tilmeldinger til GBB

FK

10. Status Fraktioner (TG)
a. Der er rundsendt ny forretningsorden for fraktionerne
i. Den er godkendt og TG orientere fraktionerne

TG

11. Status Sponsorer (JM)
a. Oplæg vedr. sælger på provision
i. Der laves en skitse (overordnede linjer)
b. Der laves lister over tidligere companydays og der sendes tilbuds brev
til dem om ny gunstart
c. Sponsordag
i. Der afholdes sponsordag den 23/8
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12. Status Begyndere (CP)
a. Der er pt. 24 på ”nye golfspillere”
13. IT-udvalg (HK)
a. Aftale med Visuelgolf
i. Der er indgået aftale – startdato meldes på MSN en af de
nærmeste dage.
ii. Oplæg på sponsorpriser på appen når den er klar
b. Golfbox
i. Der er sidste onsdag afholdt møde med Michael fra Golfbox.
Hovedparten af bestyrelsen deltog i mødet
ii. Kontrakten underskrives i dag
14. Eventuelt / Bordet rundt / Næste møde (KUGI)
a. Der spilles bestyrelsesgolf den 15/8 kl 13
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Næste bestyrelsesmøde 20/6 2018
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Henrik Karlsen

Christian Sørensen

Jacob Mørch

Torben Godskesen

Frank Krüger

Henrik Karmark

Side 2 af 2

HK

