Bestyrelsesmøde 14. august 2019
Deltagere: Henrik Karmark (HK), Henrik Karlsen (KUGI), Torben Godskesen (TG), Rasmus Nielsen (RN),
Camilla Holck-Clausen (CHC), Benny Jensen (BJ), Frank Krüger (FK), Christian Sørensen (CS), Carsten
Petersen (CP)
Afbud: Jacob Mørch (JM)
Referent: HK

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

Ansvar

2. Formanden (KUGI)
a. Byrådet har været på besøg. En eftermiddag/aften der blev afviklet i en
super god stemning
b. Vi har fået en henvendelse fra Næstved Boldklub om samarbejde.
Bestyrelsen er positiv og sende bolden til sponsorudvalget
c. Claus Thane har afhold sin Pro/Am en velafviklet og god turnering som vi
håber at CT vil afholde igen næste år
d. I weekenden har vi haft DM for senior på banen. En dårlig oplevelse for
klubben. Der er mange der prøvespiller. De taber til banen og derfor bliver
vi rated ned på Golfspilleren i Centrum. Ikke en krone i klubkassen. Det er
bestyrelsens holdning, at vi skal undersøge om der er nogen ”straf” ved at
nægte at lægge græs til flere DGU-turneringer – eller om vi kan få lov at
vælge tidspunkt på året.
i. Bane/hus evaluerer med Per S. får input fra turnerings udvalget og
de spillere vi har haft på banen
e. Der skal findes et PR-udvalg der kan lave nyheder til hjemmeside og til
avisen
3. Honorær sekretær (HK)
a. Klubbens filserver er blevet ramt af virus. Vi flytter filer mv. i skyen. Det sker
i løbet af næste uge
b. Vi nedlægger vores interne servere og lader firewall og switch styre fra
TDC – dette sker i løbet af kort tid
c. Det skal indskærpes over for dem der laver nyheder på Facebook og
hjemmesiden, at nyhederne – uanset nyhedens beskaffenhed – først
lægges på hjemmesiden og derefter kan deles på Facebook. Dette for at
ALLE nyheder altid kan findes på klubbens hjemmeside.
d. Der afholdes generalforsamling den 12/12 2019
4. Kassereren (CS)
a. Opgørelse pr. 30/6 2019
i. GF er vi foran, mens sponsorudvalget er lidt bagud. Der mangler
dog at blive lavet nogle fakturaer
ii. Baneudgifterne er faldet en del – dette primært på vores maskiner
iii. Klubhusudgifterne er højere end sidste år, dette primært pga.
udskiftning af kølerum, strøm til buggyer mv.
iv. Det ser ud til at kontingenter er over budget
5. Sekretariatet
a. Sekretariatets åbningstider og bemanding af frivillige skal gennemgås før
sæsonstart næste år
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6. Status forpagter (TG)
a. Opvaskemaskinen er formentlig repareret for sidste gang. Næste gang skal
den udskiftes
b. Samarbejdet med Cafeen går rigtigt godt
7. Status Bane/Hus
a. Per Sørensen har fået lov at køb en brugt benzin buggy til en pris af 5.000,kr. Den skal bruges til transportbil til greenkeeperne
b. Per har en gravemaskinfører i samfundstjeneste. Han kan derfor lave Teested 6 alene for materialeprisen på er 21.500,- kr. – Dette siger vi OK til
c.
8. Status Sporten
a. Vi har to hold der kan rykke op
b. 5-kløverturnering den 7/9
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9. Status Fraktion
a. Intet
10. Status Sponsor
a. Afbud fra JM
11. Status Begynder
a. Der har været mere en 30 gennem systemet. Der er kun en enkelt der ikke
har meldt sig ind i klubben efterfølgende
b. Klub 36 fungere rigtigt godt
12. IT-udvalg
a. Se under punkt 3
13. Eventuelt
a. Der har været en ulykke i forbindelse med indkørsel til klubben. Vi
undersøger muligheden for en venstresvingsbane.
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