
Møde:
Bestyrelsesmøde
Mandag den 20.12.2021

Ordstyrer:  ILM
Referent: MP

Deltagere: ILM, ET, API, IVJ, CBS, PM, MP, MMS
Afbud:

Dagsorden

Orientering:

1. Orientering fra formanden om den forløbne periode

- Personalejulefrokost aflyst – erstattes af en udendørs grillpølse/æbleskiver og

gløgg 21.12.

- Æbleskiver og gløgg 2 fredage gennemført – ikke så stor succes som sidste år –

skyldes nok corona-situationen. Lørdag overvejes for fremtiden

- MMS noterer aflyste arrangementer ifb m. corona-kompensation

- Hul i green på pga. slag med jern. Bestyrelsen opfordrer alle til at passe ekstra

godt på banen i vintertiden,  herunder at rette nedslagsmærker op, så den kan

stå flot til foråret.

- Bestyrelsen har lavet procedurer for check af medarbejdernes

corona-status/-pas eller -test.

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

- Perioderegnskab er endnu ikke færdigt.

- Vandværk lavet 30.000 kr

- 130.000 kr momskompensation er indkommet

- El-aconto er steget med 20.000 kr

- Likviditetsmæssigt ser det fint ud.

- 37 fuldtidsindmeldelser, 9 fuldtid går til passiv,

- 15 seniorer, 6 flex, to unge og to long distance ligger til udmeldelse

- Lille stigning i kontingentopkrævningen i januar sammenlignet med 2021.



- 160 indbetalinger til momskompensationsordningen. Tak til medlemmerne: ”vi

er i mål, men der er endnu plads i røret”? MMS indberetter til skat.

- Mer- golf pr. 1/11-21 = 146.000 kr

3. Orientering fra sekretariatet

- MMS arbejder bl.a. med turneringer og undervisning i det kommende år.

- Annelise har arbejdet noget hjemmefra – bl.a. med bogføring.

- MMS har afleveret opgave og været til eksamen ifm. sin uddannelse som

Golfmanager

- Hole-in-one skilte bestilles og indberettes.

4. Orientering fra udvalgene

- Kommunikationsudvalg: drøftet ændringer af hjemmesiden og

- interview med frivillige

- interview med greenkeeper og andre grupper

- Sponsorudvalg: Julekort til sponsorer udsendes i denne uge.

- Morten kontakt til en mulig event-sponsor.

- Begynderudvalg: Ivan overtager Begynderudvalget 1.1.2022.

- Oswalds Academy starter op igen i 2021 (regelprøver)

- Mollerup Golfklub lægger lokaler til kursus om fastholdelse af nye medlemmer –

desværre i Ivans ferie.

5. Mer’Golf aftale (ILM/ET)

- Grenaa udmeldte sig – mente ikke, at medlemmerne havde behov for

ordningen. Tror på øget green fee.

- Alle 4 klubber har rettet henvendelse til forskellige klubber i en radius af ca. 1

times kørsel fra alle klubber. Ingen klubber ønsker at komme med i vores



samarbejde eller inddrage os i deres. Markusminde var med til et møde, men

trak sig efterfølgende.

- Ny aftale og prissætning indgået mellem de resterende 4 klubber

- Det undersøges om vi kan begrænse antal runder og tidspunkter de andre

klubbers medlemmer spiller hos os.

6. Erfa samarbejde med Mer’Golf klubberne (ILM/ET)

- Klubberne drøftet samarbejde på forskellige områder, herunder

kursusvirksomhed. Mollerup meget positiv og idérig overfor samarbejde

- Mads: kalø har kontaktet os ang. greenfee samarbejde. Vi har henvist til

Mer’Golf samarbejdet og vintermedlemskab.

7. Installation af ny Probox (Golf More Box) (MMS)

- Seneste nyt: Det nye udstyr er modtaget – står i pavillonen. Etableres i jan/feb

md 2021. Vi afventer tilladelse.

8. Orientering fra Regionalmøde (ILM/API) – de vigtigste elementer:

- Udfordring med proff. virksomhed ctr. forening – taler vi medlemmer eller

kunder – går fra medlemmer til kunder – går fra klubafhængig mod

klubuafhængig. Gøre noget for de klubuafhængige: tilfredshed med ledige tider,

for mange blokeringer af KIK mfl. Brug Players1st og BI omkring belægning af

banen, medlemsbevægelser, tilfredshed mv.

- Skab værdi for de unge i klubben

- Centrale indkøbsaftaler

- Synligt strategiarbejde

9. Corona-situationen (ILM/API)

- nye (gamle) restriktioner indtrådt.

- Skilte til døre og gulv bestilt



Drøftelse:

1. Evaluering af generalforsamlingen (ILM)

- Fornemmelse af aftenens forløb

- ET: de fremmødte gik glade og tilfredse hjem

- API: god stemning

2. Status på greenkeeper-staben, herunder ny greenkeeperelev (ILM)

- Fastsætte dato for samtale med ansøger til elevstillingen.

3. Undersøgelser af div. automater og betalingsmoduler (ILM/ET)

- Flytning af automater – kaffeautomaten til garderoben, øl/vand til ”indhakket”

overvejes (MMS).

- Undersøgelse af køb af nye automater (PM, ET, ILM)

- Tilbud på kortbetaling. MobilePay og/eller kortbetaling?

- Mobilepay til 3 automater koster 17.500 kr (tilbud fra juni 2021)

- samlet løsning kort- og MobilePay koster 30.200 kr (tilbud fra juni 2021)

4. Under Par Challenge - Golfhæftet

- Greensometurnering, for Golfhæftet

- Koster én dag i en weekend

- API og MMS følger op.

5. Paragolf – forespørgsel fra DGU om interesse for turnering

- API: Ikke indbringende, men giver positiv omtale

- MMS: stor fokus på paragolf, på tv, kan måske løbe rundt, men giver goodwill

- Bestyrelsen mener det er et godt initiativ, der kan give positiv omtale af

klubben.

- API og MMS følger op.



Beslutning:

1. Fremlæggelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde til skriftlig godkendelse

- Referatet blev godkendt.

2. Fordeling af udvalgsposter

Uændrede formandsposter, bortset fra Morten, som overtager formandsposten for

Sponsorudvalget.

Ivan overtager posten som begynderudvalgsformand 1/1-22.

PM ønsker at stoppe som formand for Baneudvalget. Formandsposten er pt. vacant.

Bestyrelsen arbejder på at finde en ny formand.

3. Formandsmøde

Beslutning: vi genoptager formandsmødet

Dato og forslag til dagsorden for formandsmøde:

-   (ILM)Frivillige - styrkelse af de “grønne” frivillige (ILM)

-        Nedsættelse af et frivillig udvalg?

- Brainstorming – hvordan får vi flere frivillige – specielt til banearbejde?

- efterlysning af frivillige udenfor miljøet, altså ikke-golfspillere, der har lyst til

arbejdet

- Hvordan brander vi og efterlever vort motto ”Vi samler på venskaber”

- - v/åbenthus arrangementer

- - i dagligdagen

- - v/turneringer

- - på SoMe

- - i annoncer

- - blandt medlemmer



- Forslag til elementer til strategiarbejdet – hvad vægter blandt medlemmerne? –

evt. brugerundersøgelse

- Orientering til bestyrelsen om evt. udfordringer fra udvalgene og KIK

- Vigtig orientering fra bestyrelsen ift. udvalg og KIK

- Kalenderplanlægning af 2022

5. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

Næste møde: 3. tirsdag i hver måned – 18. januar.

Eventuelt

- ET: Klubben har fået en varmepumpe foræret af Steen René Andersen - opstilles

og tilsluttes til brug i greenkeeperbygningen

- ET: Leasingaftale udløber på en maskine d. 28/2-22.


