Bestyrelsesmøde 11. september 2019
Deltagere: Henrik Karmark (HK), Henrik Karlsen (KUGI), Torben Godskesen (TG), Rasmus Nielsen (RN),
Benny Jensen (BJ), Frank Krüger (FK), Christian Sørensen (CS), Jacob Mørch (JM)
Afbud: Carsten Petersen (CP)
Referent: HK

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

Ansvar

2. Formanden (KUGI)
a. Det bør overvejes at lave en golfsimulator som kan tilbydes som et ekstra
tilbud mod ekstra kontingent. Bane/hus er bedt om at komme med tilbud på
etableringsprisen
b. Der er behov for kommunikation i forbindelse med aktiviteter i klubben.
F.eks. turneringer, Company Days osv.
Vi starter et kommunikationsudvalg som får til opgave lave deres egen
forretningsplan.
Der laves et oplæg til hjemmesiden og FB
c. Ambassadørkorpset skal synliggøres på hjemmesiden og evt på en
opslagstavle i greenfee rummet
d. Vi undersøger muligheden for at få lavet en dronevideo over hulforløbet og
hullerne
e. DGU har tilbudt en rekrutterings øvelse, hvor de står for at drive vores
udvalg. Der skal nedsættes et rekruteringsudvalg.
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RN
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3. Honorær sekretær (HK)
a. Vi er nu på en cloudløsning til opbevaring af vores filer mv. og har derfor
ikke længere nogen serverdrift i huset. Det forventes, at prisen for
løsningen er billigere end den serverdrift vi har haft hidtil.
4. Kassereren (CS)
a. Intet nyt
5. Sekretariatet
a. Hjælperturneringen afholdes den 29/9 – der udsendes invitation asap
b. Der produceres et ”denne plads kan blive din” til driving-range

BJ
BJ

6. Status forpagter (TG)
a. Har haft møde med cafeen – positivt møde – eneste ”klagepunkt” er, at
man hellere ville have at folk kom og sagde hvis de var utilfredse med
noget – i stedet for at skrive det anonymt i golfspilleren i centrum
b. Der ønske ændringer til disken – hun tager selv fat i Mester
c. Forslag om at klubben også anvender Instagram i markedsføringen – Det
er en god i de som vi sætter i værk

JM

7. Status Bane/Hus
a. Vores fairway klipper skal skiftes til den nye sæson
b. Vaskemaskinen i køkkenet skal skiftes næste gang den går i stykker
c. Mellemgangen med automaten skal have et løft så den ikke ser så rodet
ud.
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8. Status Sporten
a. Klubmesterskaberne er i gang
9. Status Fraktion
a. Intet nyt
10. Status Sponsor
a. Intet nyt
11. Status Begynder
a. Intet nyt
12. IT-udvalg
a. Intet nyt
13. Eventuelt
a. Intet
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