Referat fra bestyrelsesmødet den 3. marts 2020
Tilstede:
Henrik Karlsen, Torben Godskesen, Frank Krüger, Camilla Holck-Clausen, Martin
Thorsen, Jakob Mørch, Christian Sørensen
Per Lemming (oplæg). Referent: Rasmus K. Nielsen
Afbud: Carsten Petersen

Oplæg fra Per Lemming:
Per gennemgik banens status, og hvilke særlige fokusområder der aktuelt er. Temaet
”vand” er som altid centralt. På trods af usandsynligt meget nedbør, så har vores
pumper, dræn og tilbageløbsventiler gjort meget for at begrænse mængden af vand
på banen. Derudover trækker vores træer væde op, hvilket også hjælper.
Maskinerne har været under kærlig behandling. Der var en del, der skulle repareres,
men de står nu klar til sæsonen.
Ligeledes har der været lidt forskelligt indvendigt vedligehold.
Brobygningsprojekt: ”Plant et træ” sponsorerer træer til plantning, og vi laver et
brobygningsprojekt med FGU (Forberedende grunduddannelse – Ålestokgården) og
Fladså Skole, hvor 8. klasses elever kommer og planter træerne. Opstart uge 43. Vi
håber, at borgmesteren kommer til opstarten. Der skal plantes 6.000 kvm. Det bliver
området mellem 14. green og 15. teested.
Arbejdsmiljø: Per har været på seminar omkring de nye regler. Han gennemgik
særlige temaer omkring dette. Bl.a. skærpede regler ifm. risikovurdering af alle
anvendte produkter.
Personalesituation: Per gennemgik personalesituationen.

Beretning fra formanden:
Formanden berettede om konceptet bag ”Teebox”, som er en simulator. Vi drøftede
forskellige setups samt fordele og ulemper ved disse. Vi drøftede også vores eget
lignende projekt.
Cafémøde/dialogmøde: Vi drøftede form og indhold på et sådan. Mødet sættes til den
16. april kl. 18.30-21.00.

Rekrutteringsudvalg:
Der er fritidsmesse i Fladså Hallen lørdag den 7. marts, hvor Sydsjællands Golfklub
Mogenstrup deltager.

Økonomi:
Vi gennemgik forelagte driftsregnskab med saldobalance for perioden 01.10.19 –
29.02.20.

Sekretariatet:
Vi drøftede medlemstilskud til ynglinge og juniorer, som kan søges hos Næstved
Kommune inden den 1. april.
Vi drøftede golfens dag, som afholdes søndag den 26. april. Derudover drøftede vi
åbent hus-arrangement og placering af dette.

Forpagtere
Der er indgået ny forpagtningsaftale med Gitte Spandet.

Sponsorer
Martin Thorsen berettede om status. Der er gode takter.

Sporten
Vi drøftede en elite/am turnering. Eventuelt forbeholdt sponsorer.

Eventuelt
Turneringsplan: Denne er sendt til sekretariatet.

Næste mødedato
Onsdag den 1. april kl. 18.30.

