Bestyrelsesmøde 19. juni 2019
Deltagere: Henrik Karmark (HK), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob Mørch (JM), Torben Godskesen (TG),
Rasmus Nielsen (RN), Camilla Holck-Clausen (CHC), Benny Jensen (BJ)
Afbud: Carsten Petersen (CP), Frank Krüger (FK), Christian Sørensen (CS)
Referent: HK

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

Ansvar

2. Formanden (KUGI)
a. Der afholdes dag for byrådet den 8/8 hvor KUGI og Karmark deltager
b. Sekretariatet har været meget presset på tid pga. implementering af
GolfBox. Den service der ydes, er derfor ikke optimal.
3. Honorær sekretær (HK)
a. Vi skifter tilbage til TDC pr. 1/8 hvilket giver en besparelse i niveauet 400
kr. pr. md.
b. Låneomlægningen er faldet på plads
c. Bane/hus indstiller at man laver en ny strategi der er baseret på FN’s
klimamål
i. En rigtigt god ide, som bestyrelsen bakker op om. Tiden er ikke til
det lige nu, så det udskydes foreløbigt frem til vinter
4. Sekretariatet
a. Der er et stort behov for yderligere hjælp i sekretariatet, der er drøftet flere
muligheder. Til en start prøver vi med torsdagsveteraner TG har bolden
b. Der er købt ny kopimaskine
c. Der er kørt kontingent
5. Status forpagter (TG)
a. Der er kommet kølerum, så der er glæde i Cafeen
6. Status Bane/Hus
a. Intet
7. Status Sporten
a. Det går godt sportsligt – begge hold kan selv afgøre om de rykker op
8. Status Fraktion
a. Der skal til næste år laves et møde med regionsgolf, hvor alle holdkaptajner
deltager
b. Der gives stadigvæk stor hjælp til fraktionerne pga Golfbox – Bestyrelsen
genindfører opkrævning af et beløb fra fraktionerne
9. Status Sponsor
a. Der er sponsordag i morgen – sponsorudvalget kører fantastisk! Stor ros til
dem.
10. Status Begynder
a. Der er pt. 9 der starter på vores første hold med opstart 31/3
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b. Der er proces i Par-3 kampagne og den forventes klar inden længe
11. IT-udvalg
a. Opdateret hjemmeside iværksættes over vinteren

12. Eventuelt
a. Intet

Næste bestyrelsesmøde 14/8 2019 kl. 18.00
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