Bestyrelsesmøde 20. juni 2018
Deltagere: 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), Henrik Karmark (HK)
Referent: CS
Punkt:
1. Velkomst – Formanden (KUGI)
a. Velkommen til alle

Ansvar

2. Gennemgang af udestående fra sidste møde (KUGI)
a. Opfølgning Visuel Golf, afventer kommende møde
b. Mobilepay; aftalen er indgået. De sidste formalia er ved at være på
plads
c. Hvervetiltag drøftet, der udsendes til medlemmer info herom
d. Tidligere Company Day afholdere tilsendes info

HK
JM
-

3. Formanden (KUGI)
a. GPDR
i. Stort arbejde udført af IN og KUGI, der er udsendt mail til
klubbens medlemmer
4. Honorær Sekretær (HK)
a. afbud fra sekretær
5. Nyt fra sekretariatet (IN)
a. Restanceliste
i. ingen udvikling siden sidste opfølgning herpå
ii. afskrivning af gamle restancer vil blive foretaget
b. Medlemsopdatering
i. Oversigt over udmeldinger/ændringer i medlemskategori er
vendt
ii. yderligere opfølgning efter kommende kontingentopkrævning
c. ”Golfbox tur” Køge
i. IN fortæller om mødet med erfaringsudveksling
ii. Betalingsterminal og Golfbox snakker ikke sammen
iii. Til overvejelse, etablering af kortlæser til indtjekning
iii. Supplerende Golfbox løsninger drøftet
d. Kontakt med fysioterapeut
i.
Der vil blive aftalt dato for afholdelse af arrangement med
medlemmer
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Hvornår

6. Status Økonomi (CS)
a. Balance er gennemgået
i.
medlemsafgang giver sig udtryk i lavere kontingent end
budgetteret
ii.
nye tiltag ifht begynder giver sig først til udtryk i 2. halvår
b. Forhold omkring moms og evt. momskompensation blev vendt
c. Hvervetiltag drøftet igen
d. Øvrige muligheder for øget aktivitet drøftet
e. forsikringsforhold drøftet
i.
opfølgning af forundersøgelse til kommende møde

CS

7. Status Forpagtere (TG)
a. Der har været afholdt møde med forpagter med diverse punkter
vedrørende blandt andet åbningstider ved særlige
turneringer/arrangementer, og afregninger ved klubholds
arrangementer mv.
8. Status Bane / Hus (HK)
a. Påkrævet vedligeholdelser er drøftet og vedtaget
b. Fortsat store omkostninger til vedligehold af maskiner
9. Status Sporten (FK)
a. Kommunikation vedrørende junior træningslejr og hjælpere
b. Spillertrøje/polo til juniorer er drøftet
c. Seneste matchweekend afholdt med gode resultater
d. En junior har vundet u14 turnering med dagens laveste rundt, selv
blandt ældre spillere, flot!
e. Mulighed for etablering af udvalg til regionsgolf er drøftet
f. Veteran regionsholdet er sikret oprykning, ubesejret!
10. Status Fraktioner (TG)
a. intet at bemærke
11. Status Sponsorer (JM)
a. Yderligere oplæg vedr. sælger på provision drøftet
b. Sponsordag / arrangement drøftet
12. Status Begyndere (CP)
a. afbud fra udvalget
13. IT-udvalg (HK)
a. Intet at bemærke
14. Eventuelt / Bordet rundt / Næste møde (KUGI)
a. Husk, bestyrelsesgolf ved næste best.møde
b. Boldsamler og vedligehold heraf
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