BESTYRELSESMØDE
Ordstyrer:
ILM

Referent:
API

Dato: mandag d. 18/06-18
Tidspunkt: 18.00
Lokale:Klubben
Deltagere:
ILM, PM, RL, OB, PK, API
Afbud fra KS 0g UH

Forplejning:
2 klemmer

REFERAT
1.

Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde d. 17.05.18
- nyt komfur: Vi reseacher lidt videre med priser og modeller, men forventer at købe nyt komfur i løbet
af sommeren
- “ny” bil til drivingrange: Har fået monteret boldsamler og blev sat i gang uge 24
- cart cover til baneservicebil: PK har bestilt cover buggy til banekontrollen
- fundraising – Vi prøver at finde nogen medlemmer at arbejde med dette område

2.

Opfølgning på væsentlige dispositioner samt fastlagte dispositioner.
a.

3.

Måtterne på drivingrange er slidte – PM undersøger en evt. løsning med en kunstrullegræsmåtte

-

Gennemgang og opfølgning på klubbens perioderegnskaber samt budgetter og eventuelle afvigelser heraf.
a.

Ser fornuftig ud

4.

Gennemgang af klubbens likviditet. - OK
i. Forslag om køb af en bøjlemikrofon til højtaleranlægget: Bevilget – ILM bestiller
ii. Nyt projektorlærred til klubhuset: bevilget sidste år – Ruben bestiller
iii. Boldvasker til drivingrange, som blev besluttet sidste år sættes i gang – PM+PK

5.

Grennfee i juli måned
i. Det blev besluttet at vi i lighed med adskillige andre klubber giver ferietilbud på
greenfee i juli måned, hvilket giver 125,- i hverdage og 175,- i weekends, da dette er
opsat i golfbox.
ii. Der laves samlet tilbud på greenfee og mad med øl/vand – Lone Rytter ser på det.

6.

Trænersituation 2019
Der startes allerede nu med en dialog med PGA og DGU om, hvad
mulighederne er, så en løsning på trænersituationen i 2019 kan være på plads
inden årets udgang.

7.

Orientering fra sekretariatet.
a.

Bestyrelsesgolf i august – fastlagt til Stensballegård d. 8.8-18
i. Vores afgåede formand Ole Jensen er inviteret med her for en lille formel afsked.

8.

Orientering fra udvalgene.
Begynderudvalg - status på initiativer
Åbent Hus arrangment d 21 + 28 juni. Ikke mange er forhåndstilmedlt

Der er rettet henvendelser til div. Foreninger om at lave arrangementer i samarbejde
herunder bl.a. Hjerteforeningen, som har takket nej
Der arbejdes med en ide til indbydelser til større firmaer, f.eks. gennem vores
sponsorer om eventuelle firmaarrangementer, for ad den vej at få nye medlemmer til
klubben. Sponsorudvalget vil blive kontaktet.
Sponsorudvalget: OBS til KS
Der er i år rettet flere henvendelser om ændring af skilte i forbindelse med f.eks.
logoændringer. Der blev besluttet, at hvis sponsorer, skal have ændret allerede
opsatte skilte, vil fabrikationen af disse skulle ske for sponsors egen regning. Pt. har vi
en i vente, som KS skal kontakte med afgørelsen.
Klubhusudvalget:
PM undersøger en kontakt mht. en pænt skab til klubbens pokaler – herunder blev det
besluttet at Klubmesterpokalerne skulle opdateres med navne up to date.
Rækkerpokaler er udgået. De eksisterende pokaler udstilles i klubhuset.
Det blev vedtaget, at ”personlige” pokaler, der ønskes udstillet i klubben skal
godkendes for hvert enkelt pokals vedkommende

Referat fra XL-mødet i Randers Golfklub 2.6.2018
Referatet fra dette møde er endnu ikke kommet. Men orienteringen var, at der var en
rimelig konstruktiv tilgang til løsning at en mere acceptabel model for Norddjurs
Golfklub for 2019. – Møde igen i august
9.

Medlemshenvendelser. (ingen)

10. Evt.
11. Næste møde – Juli, hvis der er noget, foregår pr mail – Ellers Stensballegaard d. 8. august

