
Møde: 19/4-2022

Bestyrelsesmøde
Ordstyrer: Inge-Lis

Referent: Morten

Deltagere: Inge-Lis, Ellen, Annie, Carsten, Peter,

Morten

Afbud: Ivan

Referat:

Orientering:

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

a. Kontantfri golfklub (ET)

i. Vi har kontantfri på alt i klubben, dog undtaget vin fra boks.

Vi udfaser papvin, idet det kræver en del ekstra arbejde, bogføring mv.

Vi ser på en regulering af priser i automaterne generelt.

b. Status på nye medarbejdere (ILM)

i. De nye medarbejdere er faldet godt til.

ii. Jesper er blevet taget godt imod af medlemmerne.

iii. Sebastian rejser, så vi skal søge en ny til hans funktion.

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

a. Herunder gennemgang af halvårsregnskab.

i. Resultatet er på niveau med sidste år, hvilket er tilfredsstillende.

ii. Likviditeten er ligeledes tilfredsstillende.

iii. Vi har fået ekstraordinære indtægter bl.a. fondsmidler og momskompensation,

men imødeser også større udgifter.

iv. Vores jordvarmeanlæg skal skiftes - vi får tilbud på et nyt.

3. Orientering fra sekretariatet

i. Intet.

4. Orientering fra udvalgene

i. Sponsorudvalget: Formanden holder møde med Jesper, manager.



ii. Baneudvalget: Træer er fældet jfr. baneudviklingsplanen.

iii. En generel diskussion om udvalg (forretningsorden, ansvar mv.) sættes på næste

dagsorden.

Drøftelse:

1. Mesterskabstavler fyldte

i. Peter og Annie ser på alternativer.

2. Ansøgning om ændring af tidspunkt for Tirsdagsdamernes formiddagsmatcher.

i. Bestyrelsen tilbyder Tirsdagsdamerne torsdag 8.30.

ii. Bestyrelsen fastholder tirsdag 9.30 for nuværende.

3. Forslag fra Onsdagsherrerne - se vedhæftning.

i. Klubbens træner står desværre ikke til rådighed om onsdagen.

ii. Bestyrelsen ser på muligheden for ‘åben træning’ - evt. én lørdag om måneden.

Beslutning:

1. Referat fra sidste møde godkendt

2. Vandopsamling

i. Morten taler med Stig om anvendelse af vand.

3. Ladestandere

i. Vi går videre med Norlys.

4. Sponsorturneringen - program, mad og gæster til gæsterne.

i. Gæster må medbringes som sponsoren ønsker.

5. Markedsføring af slagtertilbud og lignende vedr. sponsorer.

i. Morten ser på mulighed for en underside til rabat-aftaler.

6. Åbningstider i sekretariatet.

i. Sommer 9.00 - 13.30.

ii. Vinter tages der beslutning om senere.

7. Regler for kørsel med buggy, scooter og løbehjul på banen.



i. Det kræver altid specialtilladelse at køre på banen med persontransporterende

køretøjer. Reglerne herfor vil blive præciseret og offentliggjort.

8. Baneudvalget må uddele en lille kop kaffe til spillerne på banen.

9. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

i. 17. maj.

Eventuelt

- Klippekort for green fee fremgår ikke af hjemmesiden.

- Nettet var nede i weekenden og der var derfor problemer med at betale green fee.

- ProBox bliver fyldt op med småting - bolde, tees og pitchforks.


