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Referat

Orientering:

1. Orientering fra formanden om den forløbne periode (ILM)

● Køleskab skal udskiftes

● GolfMore box opsættes. Påbegyndes i uge 4

● 4-hane fadølsanlæg etableres primo marts

● Internetforbindelsen i klubhuset bliver efterset snarest

● Forsikringer gennemgås af DGU’s forsikrings-samarbejdspartner. i samarbejde med DGU

● Webmaster arbejder med en modernisering af vores hjemmeside

● Vi har kun modtaget én ansøgning til greenkeeper-elev stillingen. Der arbejdes derfor på en

anden model for bemanding af grennkeeperstaben i 2022

● Vi har modtaget opsigelse fra vores Pro-træner/manager Mads Malmmose Sørensen.

2. Orientering af perioderegnskab og budget. Hvert kvartal en specificeret gennemgang. (ET)

● Vi kommer ud af perioden med et overskud

● Fondsmidlerne er vigtige

● Vi har fået seks nye fuldtidsmedlemmer siden ultimo 2021

● Vi har fået en ekstra udgift for vand

3. Orientering fra sekretariatet

● Orienteringen fra formanden dækkede punktet

4. Orientering fra udvalgene

● Turneringsudvalget fremlagde foreløbig turneringsplan for 2022

● Begynderudvalget refererede fra sidste møde

Drøftelse:

1. Strategi - hvordan kommer vi i gang? (MP)

● Bestyrelsen indkaldes til foreløbig to workshops i januar/februar

Morten Palsgaard
IVJ



2. Fondsansøgninger (ET)

● Fondsmidler er vigtige - bestyrelsen opfordres til at komme med konkrete emner der kan

søges midler til

Beslutning:

● Godkendelse af referat fra sidste møde

● Referatet blev godkendt

● Dato for formandsmødet .- forslag 3.3.2022

● Dato bestemt til 3/3-2022

● Ny formand for Baneudvalget - Peter Klemmensen foreslås

● Peter Klemmensen blev valgt

● Aktivitetskalender for 2022 (turneringer mv.)

● Annie laver en komplet aktivitetskalender incl. KIK turneringer mv. til formandsmødet

● Styrkelse af det frivillige banearbejde

○ Punktet udsat

● Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

● 15/2-2022

Eventuelt

● Ny placering af sponsortavle blev diskuteret


