Bestyrelsesmøde torsdag 11. marts 2021.
Tilstede: Hele bestyrelsen. Camilla og Benny (Ref. Rasmus)

1. Formanden v/Henrik Karlsen
Vi har indkøbt en ny boldmaskine. Klubben er ejer af boldmaskinen. Thane står for drift og vedligeholdelse
af boldmaskinen. Det bliver med en betalingsløsning på maskinen, så der kan købes bolde i hele rangens
åbningstid. STOR tak til Martin Thorsen/Kasper Demant der har løbet denne mulighed i gang. Maskinen har
plads til reklamer, hvorfor der arbejdes på at finde sponsor. Til oplysning skal I vide at hele maskineriet i
forbindelse med driving range består af fire dele: boldopsamler, boldvasker, boldhejs og boldmaskine. Det
er kun boldmaskinen, som Thane har ansvar for drift og vedligehold af.
COVID-19: Vi er stadig berørt af restriktioner, hvilket gør af vores generalforsamling stadig kan afholdes.
Dog må der nu være op til 25 forsamlet til udendørs træning, hvilket er godt for vores hold og nybegyndere.
Vi skal dog være opmærksomme på, at det er inklusive trænere, hjælpere og ledere. Når vi kommer i gang,
er det måske en idé at afmærke eks. driving range før træning begynder så det tydeliggøres, hvem der er
med i 25-personers boblen.

2. Rekruttering v/Jakob Mørch
Rekruttering: Plan for begynderhold er lagt op på facebook. Opstart for første hold er 29/3. Eliten er sat på
et skema, for at hjælpe til i år. Således der hjælpes til de første 4 mandage på hvert af de 5 hold.
3. Sekretariatet v/Camilla og Benny
Sekretariatet ønsker en fast plan for, hvornår der indberettes løn og moms m.v. Man kunne aftale, at
kassereren hver måned senest 5 hverdage før den 1. indberetter løn osv.
4. Golfens Dag den 25. april 2021
Skal vi holde det den 25. april eller weekenden før, som Næstved Golfklub plejer at gøre? Hvem er
tovholder på det arrangement? Rasmus foreslår at golfens dag bliver i en relativ kort tidsramme. Da det
giver en bedre oplevelse af lidt leben, når der bliver flere mennesker samlet samtidig. JM er tovholder på at
samle et hold og annoncere. Eliten er tiltænkt som hjælpere på dagen.
5. Status økonomi v/Christian Sørensen
Perioden 1.10.20-28.02.21 Hvad angår indtægt på kontingent, bagskab, samt greenfee, ses der en fornuftig
stigning i regnskabet. Derudover en god indtægt hvad angår momsfri indtægter (jf. status som velgørende
forening). Lønninger kommer til at ligge lidt over budget. Alt i alt ser økonomien fornuftig ud.
6. Status Forpagtere v/Torben Godskesen
Forpagtere: Torben spørger ind til muligheden for at terrassen har status som klubbens område, således
det kan betragtes som take away når man køber en øl i cafeen, og nyder den på terrassen. Ifølge
formanden er dette ikke muligt jf. restriktionerne. Det undersøges dog. Dog kunne det være muligt at nyde

en øl fra caféen andre steder i klubben. Dog opmærksomhed på forsamlingsforbuddet som aktuelt er 5 i
denne sammenhæng.
Vi drøftede forskellige muligheder for at opstille bænke rundt omkring på området.
Det er helt centralt at vi i vores muligheder til enhver tid overholder gældende restriktioner i forhold til
corona.
Vi drøftede servering på banen. Både ift drikkevarer og sandwich.
7. Status Bane / Hus v/Torben Godskesen
Henrik Holm deltog i et online kursus med VKST om arbejdsmiljø m.v. Vi har mulighed for et opstartsmøde,
hvor en miljøkonsulent kommer og laver en gennemgang af virksomheden m.m. Skal vi tegne et
abonnement på kr. 5.000 pr. år? Beslutningen blev at dette gøres. Det giver god mening at få kyndig
konsulentbistand i en opstartsfase.
Banebooking: Hvem skal ud først i tilfælde af frost. Er det dem der har reserveret tider før banen åbnes
efter frost, eller er det dem der har reserveret tider efter åbningen af banen når frosten er væk?
Beslutningen blev at har man booket tid i et tidsrum, hvor der er risiko for frost, så mistes tiden. Dette for
ikke at det skaber rod i tiderne resten af dagen. Eksakte regler tilgår medlemmerne som information.
Personale håndbog. Skal vi have aftalt et mødetidspunkt og hvem skal deltage.?
Rasmus har lavet et oplæg til en personalehåndbog. Denne skal drøftes og sættes i værk. Holdet omkring
denne proces er: Henrik Holm, Camilla, Rasmus, Torben og Henrik Karlsen.
8. Status sporten v/Frank Krüger
Alle turneringer er på plads, med turneringsledere osv.
9. Status fraktioner v/Torben Godskesen
Møder i fraktioner er udskudt, jf restriktioner ift. corona.
10. Status sponsorer v/Martin Thorsen
Jvf. corona må det forventes at der ikke kan skabes vækst i sponsorindtægter i 2021
11. Eventuelt / Bordet rundt / Næste møde
Christian: Pensionsordning til vores ansatte, er under udfærdigelse. Denne skal underskrives i næste uge.
Torben: Carport til de nye golfbiler er færdigbygget. El installeres i næste uge.
Reparationer i greenkeeperbygning/lejlighed er under færdiggørelse, hvilket sker snart.
Torben: Forespørgsel om regionshold må medbringe 1 gratis greenfee til modstandernes holdkaptajn.
Dette blev vedtaget.
Bestyrelsen forholdt sig til om vi principielt kunne ansætte bestyrelsesmedlemmer i timelønnede
funktioner der lægger ud over opgaven som bestyrelsesmedlem. Vi besluttede, at det kunne vi godt, jvf.
Torben Godskesens timelønnede funktion som greenkeepermedhjælper.

Næste møde torsdag den 8. april kl. 18.30.

