Referat af bestyrelsesmødet den 8. april 2020 (online via teams)
Tilstede (på linjen): Alle i bestyrelsen incl. suppleanter plus Camilla og Benny.
Status på banen: Rangen åbner med restriktioner. Der er nu større afstand mellem
måtterne og forsamlingsreglen på max. 10 personer gælder naturligvis også her.
Angående bolde til rangen, så skal man have egen pose med til at have disse i, da
spandene fjernes grundet smitterisiko.
Driving range bolde må KUN benyttes på rangen.
Toilettet på banen åbnes.
Udlevering af bagmærker kan grundet corona restriktioner ikke lade sig gøre i
øjeblikket.
Vi drøftede DGUs anbefalinger og hvordan vi skulle forholde os til dem. Både ift.
klubber i klubben og det faktum, at turneringer er aflyst indtil 10. maj. Vi drøftede
ligeledes 3- og 4-bolde ift. de nuværende 2-bolde.
Beslutning: Ingen turneringer afholdes. Dette gælder også klubber i
klubben/fraktioner. Ligeledes tildeles disse ikke faste tider.
Vi overgår til 3-bolde med de samme tidsintervaller som nu. Man kan max. have 2
fremtidige bookinger ad gangen stående i systemet.
Boldrendetider benyttes ikke i øjeblikket, kun bookede tider giver adgang til banen.
Tiderne kl. xx.30 i hvert klokkeslet kan ikke bookes, og det er ikke en boldrendetid.
Det er ikke tilladt at starte på denne tid, da tiden er blokeret, så der kan holdes
afstand på banen.
Greenfee for egne flexmedlemmer, herunder par 3 bane medlemmer med spilleret til
banen åbnes op. Ud fra DGUs anbefalinger fastholdes, at der ikke kan spilles greenfee
for andre end klubbers medlemmer.
Økonomi: Vi gennemgik tallene som de ser ud aktuelt. Vi drøftede diverse
hjælpepakker ift. corona, bl.a. de 50 millioner der gives i tilskud til lokale
idrætsforeninger. Vi drøftede forskellige strategier for muligt salg af greenfeebilletter,
til brug, når banen åbnes op for dette.
Sekretariatet: Vi drøftede genåbning ift. tidsperspektiv og bemanding af
sekretariatet.
Evt: Vi drøftede rekruttering, og at dette stod lidt standby, mens vi afventer
situationen omkring corona. Dog skal vi være parate, når muligheden byder sig.
Næste online bestyrelsesmøde: Onsdag den 15. april kl. 19.00.
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