Referat af bestyrelsesmødet den 10. maj 2021
Tilstede: Alle, undtagen Jakob Mørch, referent: Rasmus
1. Velkomst
2. Gennemgang af udestående fra sidste møde
Personalehåndbog for ansatte er udarbejdet af Rasmus og rettet til af et udvalg. Endelig
version er lige på trapperne.
Velkommen til chefgreenkeeper Henrik Holm, som vi sidste gang valgte at invitere til i dag
til at fortælle om vandingsanlæg, og hvad der ellers rør sig:
Henrik fremlagde prisen for et automatisk vandingsanlæg. Vi drøftede software og prisen for dette
inkl. fjernbetjening. Den samlede pris skulle ligge på 70.000 inkl. moms. Selve fjernbetjeningsdelen
ville koste 22.000 plus moms. Den samlede pris overstiger hvad Henrik først antog prisen var.
Vi drøftede udgiften holdt op imod fordele. Samt hvad det egentlige behov var. Der var
muligheder for en lidt anden og mere billig udgave.
Indtil videre fortsætter vi med det nuværende system, men til næste år skal der gerne findes plads
i budgettet til det nye system.
Nyansættelser: Der er ansat to nye medarbejdere til weekends. Den ene på flexjob. Derudover
Torben Godskesen, samt endnu en nyansat til pleje af banen på flexjob. Desuden starter der en
praktikant på 3 timer om ugen.
Golfspilleren i centrum: Sydsjællands ligger aktuelt på en flot samlet 8. plads her. Vi drøftede de få
kritikpunkter der var af banen. bl.a. vores afstandsmarkeringer.
Vores APV er godkendt fra arbejdstilsynet.

3. Formanden
COVID-19
TeeBox har besluttet ikke at åbne igen før den1. juli 2021, da de ikke kan håndtere kontrol
af coronapas. Alle med årskort får det forlænget til oktober 2022.
Generalforsamling 2020. Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamlingen onsdag
den 2. juni 2021 kl. 19.00 i Fladså Hallen. Dagsorden jf. vedtægterne med henvisning til
tidligere udsendt årsberetning, valg til bestyrelse m.v.

4. Rekruttering
Golfens dag:
Det blev en rigtig fin dag, og vi forventer at der kommer nye medlemmer ud af denne
aktivitet. Jakob prøver at følge op på de tilmeldte.
Rekruttering diverse:
Jakob tager kontakt til DGU for at høre hvor meget vi kan gøre sammen. (evt. deltage i en
SoMe kampagne, som de har foreslået.)
Den har Jakob bolden på, og vender tilbage.
5. Honorær Sekretær

Vi

Drøftede kvalitetskriterier for referat af bestyrelsesmøde.
6. Sekretariatet
CHC/BJ
Sponsoraften 2021. Vi drøftede flere datoer. Beslutningen blev torsdag den 2. september.
Mange greenfeegæster i weekender.
Der er mange greenfeegæster i nogle weekender, således at medlemmer har svært ved at
få tider i weekenden. Dette har konkret været et tema i den forgangne weekend.
Vi vurderede at det var en forholdsvis enlig svale, der skyldtes at alle naboklubber skulle
afholde Danmarksturnering begge dage.
Ledige weekendvagter i sekretariatet fremlægges.
7. Status Økonomi
Budgettet holder. Periodens resultat ser rigtig godt. Indtjening er steget mere end
forventet. Især greenfeeindtægter har haft positiv effekt på regnskabet.
8. Status Forpagtere
Der mangler en gasgrill. Der arbejdes på at skaffe en sådan til indkøbspris.
9. Status Bane / Hus

TG:

Udvalgets opgaver og beføjelser blev drøftet.
Springvandet er aktuelt til eftersyn, da det har en defekt.
Næste møde den 19. maj.

10. Status Sporten
Det er ikke muligt at stille et damehold til Danmarksturneringen, hvorfor vi har måttet
trække holdet.
11. Status Fraktioner
Fraktionerne kører godt.

12. Status Sponsorer
Puttekonkurrence kommer snarest.

13. Status Begyndere
Begynder hold:
Vi havde 10 på første hold nr. 1, hvoraf 2 spillere stod af undervejs, men de resterende 8
spillere er der stadig og foreløbig 6 har fået handicap.
Hold 2 startede sidste søndag og her er vi oppe på 23, hvilket er mange, men vi klarer den
med hjælp fra en del frivillige.
14. Eventuelt / Bordet rundt / Næste møde
FK: Foreslår at vi afholder en 9 hullers turnering med en ”ikke-golfer”, som vi har gjort tidligere.
Carsten foreslog at gøre det lige inden et begynderhold, således man kunne inspirerer til at
begynde på dette. Frank laver et oplæg til næste møde.
Næste møde mandag d. 7. juni kl. 18.30.

