Referat fra bestyrelsesmødet den 8. april 2021
Deltagere: bestyrelsen samt Camilla og Benny
Puljen for momsfritagelse: Torben spurgte ind til, hvor meget har vi fået tilbage i puljen for
momsfritagelse. Christian informerer om at puljen ikke er åben endnu, så vi derfor ikke ved det endnu.
Udendørs servering: Den 21/4 åbnes der for udendørs servering. Det giver udfordring ift. coronapas, samt
antal af personer. Samme udfordring kommer til at gælde ift. når Teebox åbner op.
Forpagtning: Grundet corona og de der af trange vilkår for vores forpagter i caféen, har vi besluttet at
frafalde forpagtningsafgiften for 2021. Vi må stå sammen i denne tid, og samtidig opfordre vi klubbens
medlemmer til at støtte op mest muligt om cafeen.
Ny boldmaskine er opsat. Stor tak til Kasper Demant for at hjælpe med opsætning og arbejdet omkring
denne med gravearbejde og plankeværk.
Ny carport er opsat. Torben: Ny carport er opsat til vores buggies. Disse får numre på ligesom der kommer
tilsvarende nummer på væggen, så man ved hvor hvilken buggy skal stå. I GolfBox kan man tilkøbe buggy,
når man bestiller tid. Vi drøftede konsekvenser ift. parkering, og ser tiden an ift. dette. De nye leasede
buggies er i øvrigt også landet i klubben, og de ser super ud.
Rekrutteringsudvalg og pr udvalg. Hvad gør vi ved dette? Mørch foreslår at han står for et
rekrutteringsudvalg. Vi drøftede pr udvalg og de opgaver der kunne lægge i denne, og hvilket niveau for
ambitioner der skulle være. Vi blev enige om at ang. sorten kunne de respektive holdledere stå for
indrapportering af resultater og eventuelt et lille skriv. Frank står for oplæg til skabelon.
Åbent hus: Der er ved at være styr på Golfen Dag den 25/4 kl. 13 – 16. Der er hjælpere på plads, 3
medlemmer og 4-5 elitespillere. Vi blev enige om at være opmærksom på at dele folk op alt efter hvor
mange der kommer, så de får en god oplevelse. Vi drøftede muligheden for at være vært ved en lille
forfriskning. Mørch aftaler med Anders omkring dette.
Annoncering: Vi drøftede annonceringsbudget ift. at rekruttere. Mørch ser på det.
Sekretariat: Der er travlt på kontoret aktuelt. Der er meget ”kundeservice” opgaver. Derfor foreslås det at
der i weekender arbejdes hjemmefra, så der kan helliges tid til administrative kontor opgaver. Vi drøftede
frivillige til at sidde på kontoret. Bestyrelsen kan i nogle tilfælde træde til. Svend Erik og Karlsen meldte sig
på banen. Vi drøftede, hvor mange weekender det var nødvendigt. Tidsrummet skulle være kl. 8-12.
Referat: Vi drøftede form på referat, og på næste møde tager vi en beslutning om hvilken form et sådan
skal have fremadrettet.
Økonomi: Regnskab fremsendt. Vi drøftede regnskabet, som ser positivt ud, både hvad angår indtægter og
udgifter. Vi drøftede nogle af de enkelte poster, og tallene bag. bl.a. SGO og SGS. Vi drøftede også tallet bag
hotelaftaler, samt leasingaftaler. Vi drøftede også muligheden for at kunne se eksakte tal for indtjening på
buggies.
Overvågning: Vi drøftede 2 modeller. En lidt billigere opgradering, eller helt nyt system. Samt leasing vs
køb. Der var enige om den billigste model, samt at leasing ikke kunne betale sig. Således blev beslutningen
køb af opgradering.

Vandingssystem: Dette styres af en computer. Der er ønske om at dette kan fjernbetjenes. Hvilket vil sige
ny pc og et nyt modul. Vi besluttede at Henrik Holm inviteres til næste møde og fremlægger fordele ved
dette nye system.
Torben: aktuelt har vi en lille stab af deltidsansatte, der dels hjælper med rengøring, og dels på banen.
Der har været konsulent ude og tilse ift. greenkeeper og sikkerhed i arbejdsmiljø (kemikalier osv.).
Der har lige været reparation af greenklipper, desuden skal der ordnes lidt på en greenkeeper arbejdsbil.
Sporten: Der gives 3.000 kr. til veteranholdets leje af buggies ifm. kampe på udebane, hvor banernes
udformning gør det nødvendigt at anvende buggies.
Vi drøftede støtte til 3. holdet og historikken i dette. Frank tager en snak med personerne omkring 3.
holdet.
Juniorfonden har mulighed for at give nogle penge til poloer til juniorerne. Vi besluttede dette var en god
idé.
Evt.
Mørch: Telefonlister på hjemmesiden skal opdateres.
Mørch: Kunne det være en ide at vi puttede yderligere penge i at gøre vores terrasse endnu mere attraktiv.
Vi summer over dette.
Martin Thorsen: Ny mand i sponsorudvalget er Peer Nielsen.
I øvrigt arbejdes der på en god pris til en grill til cafeen.
Sponsorudvalget arbejder på en løbende puttingkonkurrence, med præmier, der kan give lidt penge i
kassen.
Der kommer en ”Race to Dubai” turnering til klubben, denne bliver delt på vores facebookside.
De nye begynderhold er kommet godt i gang. Der er godt potentiale i dem.
Næste møde: torsdag den 10. maj kl. 18.30.

