Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2020
Tilstede: Samtlige i bestyrelsen (Carsten forsinket), Camilla og Benny
Formanden: Kommunen har valgt at give os udsættelse på vores lån, hvilket er en glædelig nyhed, der giver
os væsentlige bedre betingelser ift. vores samlede økonomi.
COVID 19: Vi drøftede hvad det kunne betyde for klubben, og hvilke forandringer vi skulle være parat til,
såfremt der åbnes op i samfundet i stor grad efter den 10. maj. Vi drøftede udfordringer og hvilken balance
vi skal finde i forhold til nye retningslinjer. Størstedelen af dette skal koordineres, når der er kommet en
udmelding fra myndighederne, og vi kender de konkrete nye retningslinjer.
Rekrutteringsudvalget: Der skal sammensættes et nyt udvalg, grundet formanden for udvalget har valgt at
trække sig. Der etableres et møde med Carsten Petersen fra Begynderudvalget, Jakob Mørch fra
bestyrelsen og Jonas Meyer fra DGU. Jakob tager sig aktuelt konkret af at få sendt en annonce til
Sjællandske.
Sekretariatet: Camilla er tilbage i sekretariatet. Der bliver udleveret bagmærker ud igennem vinduet. Vi
drøftede, om det kunne arrangeres, at der udskrives scorekort. Vi aftalte, at vi forsøger at lave en aftale
med Claus Thane om at have scorekort liggende i shoppen, som kan udleveres til dem, der ønsker.
Vi drøftede rengøring af toiletter som aktuelt er en opgave, der ligger hos Camilla.
Vi drøftede bemanding i weekender og på helligdage, som der indtil videre ikke vil være. Sekretariatet kan
fortsat kontaktes telefonisk alle ugens dage fra kl. 9.00 – 13.00, så bl.a. greenfee gæster kan få assistance til
at booke tider pr. telefon.
Status på økonomi: Der er kommet godt gang i indtægter. Greenfee, restancer, osv. Vi drøftede de
konkrete opgaver, der stadig lå ift. økonomien.
Bane/Hus: Der har været afholdt møde i dag i udvalget. Der er blevet drøftet ”Golfspilleren i centrum”, og
de tilbagemeldinger, der er kommet. Fremover har bestyrelsen i øvrigt et fælles password hertil. Der er
blevet drøftet klipning af rough og højden af denne. Dette contra tid på pleje af greens. Problemstillingen
og dilemmaet består i, hvorvidt roughen kan vokse sig vildt. Vi besluttede, at der fremover skal være fokus
på greens contra rough.
Vi drøftede greens størrelse og at nogle medlemmer beklager, at greens efter deres mening er blevet
mindre gennem årene. Greens skulle nu have den størrelse, der passer til baneguiden.
Sporten: Vi drøftede afvikling af regionsgolf og Danmarksturneringen. DGU afventer myndighedernes
udmelding omkring især forsamlingsforbud. Danmarksturneringen er i reduceret udgave i år med halvt
program, der afvikles på neutrale baner.
Sponsorer: Udvalget mødes senere på måneden med henblik på at gennemgå muligheder for nye
strategier, for at skaffe nye sponsorer.
Status begyndere: 15 begyndere starter op på søndag den 10. maj, som det første hold af begyndere i år.
Det giver lidt udfordring ift. turnering samme dag, og antal af personer på rangen.
Teebox: Vi drøftede indholdet i det udspil, der er kommet fra Teebox ang. opstilling af en simulator. Vi
gennemgik forskellige eventuelle problematiske forhold i kontraktudspillet. Vi aftalte, at få kyndig advokat
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til at gennemlæse kontrakten med henblik på indførsel af eventulle relevante ændringer. Aktuelt har vi en
simulator reserveret, i det tilfælde at vi ønsker at indgå en aftale.
Eventuelt: Vi drøftede strategi for kapitaltilgang ved at give medlemmer mulighed for køb af 2 greenfee
billetter til 500 kroner til Sydsjællands Golfklub. Dette COVID 19 relaterede støttetilbud iværksættes, for at
generere indtægt grundet nedgang i greenfee indtægter og det er samtidig er et godt tilbud til vores
medlemmer. Rent praktisk gøres dette ved, at der laves en fiktiv turnering med en fee på 500 kr., som man
kan tilmelde sig og derefter modtage 2 greenfee billetter. Christian og Benny arrangerer dette.
Næste møde: Mandag den 8. juni kl. 19.00

Confidential

