Bestyrelsesmøde 17. marts 2019
Deltagere: Henrik Karmark (HK), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob Mørch (JM), Christian
Sørensen (CS), Torben Godskesen (TG), Frank Krüger (FK), Rasmus Nielsen (RN)
Afbud: Carsten Petersen (CP)
Referent: HK
Punkt:
1. Velkomst – Formanden (KUGI)
a. Velkommen til alle

Ansvar

2. Gennemgang af udestående punkter
a. Intet
3. Formanden (KUGI)
a. Samarbejdsøvelse og teambuilding dag
i. Der laves en dag med alle ansatte, forpagtere samt
bestyrelsesmedlemmer
b. Der laves et korps af medlemmer der har et ID-kort som kan udføre
”banekontrol” når man alligevel er på banen.
c. Golf – gavepakke der kan gives ved fødselsdage mv – via DGU
d. Administration af buggyaftale – der laves et ”nøgleskab”
i. Administration af modellen via Golfbox
e. DGU-årsmøde på lørdag KUGI og Per Sørensen deltager
f. Farven i restauranten på stolperne, ændres fra blå til grå – der sørger
Bane/Hus for
g. Hvem har nøgler til sekretariatet – pga. GDPR kan turneringsudvalget ikke
længere anvende sekretariatet
h. Christian Sørensen skal have en nøgle til sekretariatet og skal oprettes på
alarmsystemet
4. Honorær sekretær (HK)
a. CS gøres til administrator på klubbens digitale-signatur
5. Sekretariatet (IN)
a. Der er ansat ny deltidsmedarbejder i sekretariatet
i. Der laves opslag op hjemmesiden – hun starter 20/3 2019.
ii. Ilse er der i en uge for at overdrage
6. Økonomi
a. Omlægning af lån (HK)
i. HK og CS har haft møde med Nykredit. Vores lån omlægges fra
3% 12 år til 0,5% 15 år
7. Status forpagter (TG)
a. Der tages en snak med Claus om rygter omkring flytning af proshoppen
b. Kommunikation mellem de forskellige parter i klubben bl.a. om booking af
restauranten – der oprettes en googlekalender som kan avendes på tværes
af pro, restaurant og sekretariat
c. Status møde med restauratøren – omkring faciliteterne deltager HK/TG
8. Status Bane/Hus
a. Der er lavet aftale med Bygma og Fermacell om en buggy
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b. Der er lavet en aftale med PK Jeppesen om buggy
9. Status Sporten
a. Turneringsplanen skal fremadrettet ligge klar 1/3

FK

10. Status Fraktion
a. Fraktionerne er på plads og deres programmer er meldt ud til deres
medlemmer
11. Status Sponsor
a. Udvalget er i proces – og udvalget fungerer godt! Der kommer penge i
kassen
12. Status Begynder
a. Der er pt. 9 der starter på vores første hold med opstart 31/3
b. Der er proces i Par-3 kampagne og den forventes klar inden længe
13. IT-udvalg
a. Der har været afholdt møde i hjemmesidegruppen – som pt. er i dialog med
ZBC
b. Der vil blive lavet et spørgeskema vedr. brug af hjemmesiden der udsendes
til medlemmerne
14. Eventuelt
a. Synlighed – der laves et gruppebillede der kan hænges op som ”plakat”

Næste bestyrelsesmøde 14/4 2019 kl. 19.00

Mogenstrup den 17/3 - 2019

Henrik Karlsen

Christian Sørensen

Jacob Mørch

Torben Godskesen

Frank Krüger

Henrik Karmark

Side 2 af 2

JM

RN

HK
HK

JM

