
Møde: 17/5-2022

Bestyrelsesmøde
Ordstyrer: Inge-Lis

Referent: Morten

Deltagere: Inge-Lis, Annie, Ellen, Ivan, Carsten, Morten

Afbud: Peter

Referat:

1. Opfølgning fra tidligere møde:

a. Svar til tirsdagsdamerne på deres anmodning om ændring af starttider

i. Det er aftalt med Tirsdagsdamerne at tiden er blokeret 9.30- året rundt.

b. Svar til onsdagsherrerne om gratis træning

i. Der tilbydes gratis træning for alle medlemmer på udvalgte lørdage - mail udsendes

til medlemmer.

c. Vandopsamling (MP)

i. Greenkeeperne kan godt bruge regnvand, men har ikke timer til at sætte de op. Vi

efterlyser frivillige til at hjælpe.

2. Orientering :

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

a. Tilbud på varmepumpe

i. Det er konstateret, at det er nødvendig at udskifte de indvendige dele af vores

jordvarmeanlæg. Vi har fået tre tilbud.

Vi undersøger om der er fonde, der kan søges.

Inge-Lis, Ellen og Carsten vælger et tilbud.

b. Møder om forsikring af golfklubben

i. Vi har modtaget et tilbud og afventer endnu et.



c. Servicemedarbejdere

i. Vores nyansatte servicemedarbejder har desværre sagt op, så vi søger fortsat to

servicemedarbejdere. Den ene til hverdage tirsdag og torsdag og begge til  ca. 1

weekendvagt om måneden. Alle dage 3 timers  vagt.

d. Fredags-mad, herunder frivillige

i. Tiltaget er en stor succes. Vi mangler frivillige til at hjælpe med afviklingen.

e. Mad fra Møllebistroen

i. Der kan igen bestilles mad fra Møllebistroen. Der tillægges et leveringsgebyr på 75

kr pr levering.

f. Placering af ladestander

i. Vi har haft besøg af Norlys og standeren placeres nederst på p-pladsen ved

elskabet.

g. Status på GolfMore boxen

i. Der har været begyndervanskeligheder med boxen, men nu lysner det.

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

a. Regnskabet er tilfredsstillende og på niveau med sidste år. Vi har dog en del ekstraordinære

udgifter, bl.a. el, kontaktløs betaling og jordvarmeanlæg.

4. Orientering fra sekretariatet

a. Jesper er faldet godt til og bliver rost for træningen.

5. Orientering fra udvalgene

a. Status på sikkerhedsarbejdet (CBS)

i. Carsten har gennemgået og klassificeret alle de kemikalier vi anvender. Vi skal have

opsat øjenskyllesprøjte i klubhuset.

b. Modtaget referat fra Begynderudvalget (IVJ)

i. Travl periode i begynderudvalget. Mange nye begyndere.



Drøftelse:

1. Årsabonnement på leje af buggies

a. Leje af buggy sættes op til 250,- pr runde

b. 10-turs kort koster 1250,- - udstedes kun til medlemmer med dokumenterede

helbredsmæssige udfordringer.

c.

2. Nye skraldespande til banen

a. Indmaden i skraldespandene skal skiftes.

3. Sponsering af driving range (MP)

Beslutning:

1. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

a. 28/6-2022

Eventuelt

ET: Stig ønsker mere vand - bestyrelsen søger om at hæve vores vandingstilladelse.

ET: Stigende priser på drikkevarer i indkøb - vi justerer priserne


