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Bestyrelsesmøde, den 10.09.2018 
Referat 

 

 

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 08.08.2018 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt uden anmærkninger. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemstallet er uændret i forhold til sidste optælling.  

Der er fortsat en god udvikling i antallet af greenfee gæster på den store bane. Til 

gengæld har brugen af par 3 banen fortsat tilbagegangen. Sammenlagt er der dog en 

positiv udvikling, og der er en stigning i forhold til sidste år.  

Turneringsindtægterne viser en stigning. 

Sponsorindtægterne ligger over det budgetterede. 

Overraskende er det, at omsætningen i øl/vand automaten på trods af det gode vejr, er 

faldet. 

Sammenlagt er vores indtægter stort set som budgetteret. 

Lønomkostningerne er steget, men følger budgettet. Der er dog en besparelse for resten 

af året pga. ændringen i greenkeeperstaben.  

Det forventes, at udgifter til bane og materialer bliver inden for det budgetterede.  

Åben/lukket Åben 

Tid/sted Mandag, den 10.09.2018 kl. 18.30 i klubhuset    Mødenr. 07 2018 

Deltagere 
  
  

Sven-Erik Vad Formand 

Gerhard Bertelsen Næstformand  

John Senger Kasserer  

John Larssen   

Bjarne P. Wulf  

Claus P. Christensen  

Tove A. Zanchetta Sekretær 

Claus Thorsted Suppleant 

Preben Grinsted Suppleant 

Afbud Ingen 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Banen er ved at blive gjort klar til klubmesterskaberne i weekenden. 

Sponsorudvalg Sponsorudvalget vil gerne fortsætte i 2018/19 

Der er aftalt møde i sponsorudvalget vedr. kontakt til nye og nuværende sponsorer, med 

henblik på den nye sæson. 

Turnerings-
udvalg 

Jubilæumsturneringen er afviklet med 102 spillere og ca. 120 deltagere til festen. 

Der er 47 tilmeldt til klubmesterskaberne. Der sendes en reminder ud. 

Der har i 2018 været afholdt en del turneringer i foråret og færre i efteråret. Det er 

ønskeligt, at turneringerne fordeles mere ligeligt over både forår og efterårssæsonen. 

Begynder-
udvalg 
 

To begyndere forventes frigivet inden længe. 
To er lige startet på begynder kursus 

Husudvalg Intet at berette 

Eliteudvalg Klubbens divisionshold har spillet sidste runde i Danmarksturneringens gruppespil. 
Resultatet blev, at 3. divisionsholdet spiller i 3. division igen næste år og 5. divisions-
holdet rykker ned og skal spille i kvalifikationsrækken.  
Det forventes, at klubben kan stille med de 2 hold igen i 2019. 

Juniorudvalg Intet at berette 

 

Pkt. 4 Jubilæumsfest 

Sagsfremstilling Evaluering af festen 2018 og fastlæggelse af ny dato for 2019. 
Turnering og fest blev afholdt med højt humør, god mad og god musik. 
Årets sponsorer vender tilbage med dato for afholdelse af evalueringsmøde vedr. både 
turnering og fest. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Kulturnatten 

Sagsfremstilling Evaluering af kulturnatten 2018 - forslag til nye tiltag i 2019. 
Der blev udleveret 44 billetter til par 3 banen.  
JL kontakter DGU for at indhente forslag til nye ideer. Måske kan aktiviteterne fra Made 
in Denmark være en inspiration.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Spil med tempo – kampagne 

Sagsfremstilling Klubben går aktivt ind i kampagnen, idet vi gerne vil opfordre alle, til at have fokus på de 
små ting, der kan være med til at optimere flowet på banen, således at ventetiderne 
minimeres.  
Alle opfordres til at læse flyers med gode ideer og se de små videoer på Facebook. 
Der udleveres flyers til ”klubberne i klubberne” 
Der hænges plakater op i klubhuset. Husudvalget sørger for rammer m.m. 
Der udleveres flyers til baneservice, så de kan udleveres til spillere og samtidig være et 
oplæg til drøftelse om flowet på banen. Der kan positivt henvises til kampagnen.  
Tiltaget skal være med til at gøre det legalt, at drøfte tempoet på banen.   

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 7 Golfens dag 2019 

Sagsfremstilling Golfens dag er fastsat til 28.04.2019. 
Klubben overvejer, om der skal foretages en modernisering af dagen.  
Klubben ønsker, at dagen skal være en fornøjelig dag med mange gæster og forhåbentlig 
mange potentielle medlemmer. Der må gerne være konkurrencer m.m. på dagen. 
Alle medlemmer er velkomne til at komme med ideer til dagen. 
”Spil med dag” foregår 18.08.2019. Her kan der spilles med en ven eller familie. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Bane til DGU-turneringer 2019 

Sagsfremstilling Klubben har henvendt sig til DGU og meddelt, at vi gerne lægger bane til en DGU-
turnering i 2019. 
Vi har endnu ikke fået en evt. dato fra DGU, men denne meldes ud, straks den er kendt.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Ferie i sekretariatet 

Sagsfremstilling Helene holder ferie i perioden fra den 18.10 – 2.11 
Telefonen omstilles til John Larssen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Hjertestarterkursus 

Sagsfremstilling Der afholdes hjertestarterkursus i klubhuset mandag, den 17.09.2018. 
Klubberne i klubben er inviteret. Der er tilmeldt 9 personer med mulighed for yderligere 
to tilmeldinger.  

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

mandag, den 22. oktober 2018 kl. 18:00 hos Bjarne P. W. 

 


