Referat af bestyrelsesmøde 04.02.2020
Tilstede: Henrik Karlsen, Frank Kruger, Christian P. Sørensen, Jakob Mørch, Torben Godskesen, Martin
Thorsen, Benny Jensen, Camilla Holck-Clausen, og referent Rasmus K. Nielsen.
Afbud. Carsten Petersen
Siden sidst:
Torben Ploug sidder og arbejder med at opdatere hjemmesiden.
Rekrutteringsudvalg er oppe at køre. Jakob Mørch er bestyrelsens repræsentant

Formanden:
Jakob Uhre vil gerne overtage pladsen som klubkoordinator ift. Regionsgolf. Hermed vedtaget
Udvalg: Torben Ploug er ved at opdatere disse på hjemmesiden. Ift. Hvem der står for hvad og hvilke udvalg
der stadig eksisterer.
Bane/hus: Torben Godskesen
Fraktioner: Torben Godskesen
Hcp. udvalg: Jakob Mørch, Benny, Lars Urup
Begynderudvalg: Carsten, Claus; Jan Ole
Sportsudvalg: Frank Kryger, Claus Thane, Stine Furbo Rasmus K. Nielsen (herreelite)
Turneringsudvalg: Frank Kryger
Sponsorudvalg: Martin Thorsen, Kasper Demant, Kim Stengaard, Claus buchholtz
Kommunikationsudvalg: Finn Olsen, m.fl. Henrik Karlsen er bestyrelsens kontaktperson.
Rekruteringsudvalg: Finn Olsen. Erik van Acker M.fl. Jakob Mørch er bestyrelsens kontaktperson.
Projektudvalg: Finn Olsen m.fl. Torben Godskesen er bestyrelsens kontaktperson.

Nyt fra Rekruteringsudvalget
Jakob fortæller om det første møde, hvor Jonas Meyer fra DGU deltog. Deltagelse i arrangement i Næstved
Facebook annoncer er en del af tiltaget. Startpakke bliver annonceret på facebook. Især ift mærkedage
bliver der markedsført.
Sekretariatet skal også kobles på processen. Evt. deltage på møder.
Claus Thane skal ligeledes kobles på. Ad hoc
Golfens dag. Klubben er tilmeldt, og rekruteringsudvalget er tovholder på dette. Banen er booket til at der
kan spilles 9 huller.

Confidential

Opfølgning på startpakker er et væsentligt aspekt.
Status Økonomi
Vi kan nu se indbetalinger fra Januar. Vi gennemgik økonomien, som den ser ud. Vi drøftede deadlines for
kontingentindbetalinger som et redskab ift økonomi og likviditet. Restancer blev ligeledes drøftet.

Sekretariat
21/3 DGU repræsentantskabsmøde. Henrik Karlsen deltager.
Umiddelbart er NGU kort afskaffet. Skulle der komme et alligevel tilfalder det Torben G.
GAF. Sekretariatet afventer om de skal være med.
Der åbnes for indbetaling af kontingent på årsbasis.
Til næste møde medbringes kalender ift, hvilke dage der mangler personer i sekretariatet.
Dansk golfmuseum ønsker vi støtter dem, med 350 kr.
Golfbox har sendt mail til alle der har været turneringsledere ang kursus 3/3. Pris er 1000 kr pr person, og
der skal holdes igen med antal af deltagere. Poul Mathiesen og Henrik Holm Hansen deltager, og får
ansvaret for at videreformidle til de andre turneringsledere.

Forpagterne
Der er blevet aftalt mindre fysiske ændringer i køkkenet, som skal igangsættes.

Bane/hus
Per gennemgik verdensmålene for bæredygtig golf. Han ønsker at vi får et flag der markerer at vi efterlever
disse. Dette købes.
Mellemgangen er ved at blive frisket op. Der drøftes hvilke konkrete ændringer der skal laves.

Projektudvalget
Der drøftes konkrete tiltag og projekter i klubben. Motionsrum. Simulator osv. Samt dimensioner og hvad
der byggeteknisk kan lade sig gøre. Der er stor entusiasme og gode ideer i udvalget.

Sporten
Hold er meldt til. 3 kløverturnering bliver ikke til noget. Der arbejdes på en herreeliteturnering i stedet.
Sandsynligvis i August.
Herreelite har haft opstartsmøde. God stemning og
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Sponsorudvalg
Der arbejdes konkret med at optimere driving range. Puttekonkurrencer osv. Hole in one præmie bliver der
også set på. Danbolig har ”købt” reklamepladsen på puttinggreen. Plus mange andre tiltag. Vi drøftede
fordele ved at have en aktivitetskalender. Vi drøftede hvordan vi har organiseret os ift. At sikre os at
frivillige motiveres samt hvorvidt disse ved hvor de skal henvende sig. Vi talte om mulige løsninger på
dette. Benny sender besked ud om hvem der ønsker at melde sig til et frivillig korps. Skal der afleveres
referat af udvalgsmøder? Kun bane/hus skal aflevere et sådan.

Evt:
Der arbejdes på at holde Cafemøde for medlemmer torsdag d. 19/3 kl 19. En mulighed for at skabe dialog
omkring klubben, hvad der rør sig osv.

Næste møde
3/3 kl 18.00

Confidential

