Dato: 28/3 2018.
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 27. marts 2018.
Mødested: Klubhuset.
Tidspunkt: 18.00 – 21.30.
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Niels Gram, Anders Michaelsen og
Susanne Rasmussen.
Afbud: Søren Hansen.
Referent: Palle Bredsgaard.
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 6. marts og konstituering af bestyrelsen og
udvalg d. 15. marts 2018.
 Godkendt.
2. Orientering fra formanden, LNO.
 Ny Eliteudvalgs formand.
o Svend Spuur.
 Møde Jeremy vedr. shoppen m.m.
o Dato aftales inden mødet. Fra bestyrelsen Lars Nøhr Olsen, Niels Gram og Jens
Ødegaard.
 Ny pro eller?
o Arbejdsgruppen afventer mødet med Jeremy før emnet behandles.
 DGU repræsentantskabsmøde.
o Emnerne var nye golfregler, handicap, restaurant i klubberne og flexmedlemmer.
 DGU afholder kursus i Persondataloven for klubberne på L-F d. 4. april 2018 i klubhuset.
 Suppleanter.
o Deltager ikke i bestyrelsesmøderne, men indkaldelse hvis behovet opstår.
 Facebook.
o Pt. stater vi ikke en officiel hjemmeside op, men den uofficielle Facebook side vedr.
Golfklubben med Erk .F. Nielsen som administrator bibeholdes.
3. Orientering fra kassereren, NG.
 Til beslutning: Lokaletilskud til vores lokaler.
o NG forlænger aftalen der udløber pr. 30/6.
 Til information: De nye teesteder. Som kasserer kunne jeg godt tænke at vide
o -hvad skal indkøbes og hvor store er anlægsudgifterne?
 Den samlede pris beløber sig til 32.575 kr. for nye 18 stk. teestedskilte 8.050
kr., nummerskilte 180 stk. 15.575 kr., broken tees beholder 40 stk. 8.000 kr.
og et baneoversigtkort på Golfcar endevæggen 1.000 kr.
o -hvor meget bliver de fremtidige driftsudgifter påvirket?
 Iflg. John Simonsen kræver de 120 ekstra timer for at slå græs på teested 61,
som dog bliver uden vanding.
o -er disse udgifter inkluderet i 2018-budgettet?
 Nej, men iflg. Søren Hansen bliver beløbet afholdt af banens driftsudgifter.
 Til diskussion: Har vi de rigtige udvalg? Mangler vi nogle, kan vi afskaffe nogen af dem?
o Afventer møde d. 4. april 2018 med Introudvalget og klubber i klubben om bl.a. en
mentorordning.
 Til beslutning: Oprettelse af et 'Medlems-udvalg'. Udvalgets opgave er at komme med
forslag til (og gennemføre) hvordan vi bedst muligt fastholder vores nuværende medlemmer
i klubben. Skal desuden være medlemmernes officielle talerør til/fra bestyrelsen. Udvalgets






medlemmer skal repræsentere de store medlemsfraktioner i klubben (seniorer, manne, dame,
junior etc.).
o Afventer møde d. 4. april 2018 med Introudvalget og klubber i klubben om bl.a. en
mentorordning.
Overdragelse fra Kim Frederiksen.
o Er sket.
Økonomisystem.
o Ved og sætte sig ind i systemet. Vil starte op med månedlige budgetter i forhold til
udgifterne.
Restancer.
o Udgør d.d. 85.000 kr. Beløbet er ca. lig med sidste år. Rykkerproceduren er sat i gang.

4. Orientering fra sekretæren, PB.
 Udvalgsfunktioner.
o Godkendt og ligger på hjemmesiden.
 Baneservice.
o Vi er positive over for en baneservice og arbejder på at finde personer der vil udfører
den.
5. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR.
 Deltager i kursus d. 21. april 2018 under DGU.
 Matcher.
o 3 klubmatcher tæller i Abacus turneringen.
 Klubben pris for deltagelse 1.500 kr.
 9-huller matcher.
o Vil blive arrangeret igen i 2018 om fredagen.
6. Orientering fra Husudvalget, JØ.
 Golfcar.
o Forslag om seniorklubben mod 5.000 kr. årligt kan bruges vores golfcars om
torsdagen fra kl. 8 til 13. Seniorklubben administrer selv hvem der skal bruge
golfcars.
 Vedtaget.
7. Orientering fra Juniorudvalget, PB.
 Vi har en JDT turnering d. 21. april hvor der er behov for frivillige hjælper til.
 2 klasser fra hver skole, Skt. Birgitta og Blæsenborg, kommer d. 2/5 og 8/5 og prøver at
spille golf.
8. Orientering fra Handicapudvalget, PB.
 Brev om nye teesteds markeringer og spille handicap.
o Godkendt.
 Lægges ind på hjemmesiden under Nyheder og sættes op i klubhuset.
9. Orientering fra Personaleudvalget, LNO.
 MUS samtale.
o Afholdes i maj måned med personalet.
10. Orientering fra Sponsorudvalget, AM.
 Sponsor arrangement den 4. maj 2018, kl. 8.00.
o P.t. tilmeldt 20 firmaer.
o Bestyrelsen deltager.








Lodsedler salg.
o Starter 1/5 og slutter 1/7.
 Sælges i hæfter à 10 stk. og vi håber alle vil være positive til at sælge
lodsedlerne.
 Forventer overskud ved slag af 2.000 lodsedler udgør ca. 40.000 kr.
Konto til at sætte penge ind kun vedr. lodseddel salg.
o Er oprettet.
Annoncer m.m.
o I Radio Sydhavsøerne kommer radio spot fra 3/4 og hver anden uge frem i 3 måneder
om at spille golf i klubben.
Tilbud til nye golfere 800 kr. nu eller senere.
o Tidligere vedtagelse i bestyrelsen af 5. februar 2018 fastholdes
 Der gives et tilbud til nye medlemmer på 3.000 kr. gældende fra 1. maj 2018
og resten af sæsonen. Der gives forholdsmæssigt afslag i forhold til den
resterende periode af 2018. Der regnes med 50 nye medlemmer. Og
udmeldelser 1/7 – 2018, 25 stk. Medlemmer der har meldt sig ud pr. 1/1 eller
senere, kan ikke gøre brug af tilbuddet. Forslaget godkendt.
 Der gives ikke yderligere rabat for nye golfere end ovenstående.

11. Evt.
 AM.
o Pandekagemand.
 Stiller gratis op med vogn og kan sælge pandekager for 25 – 40 kr.
 Kan bruges til forskellige arrangementer i klubben.
 AM undersøger videre.
 NG.
o Investeringsbudget.
 Laves for 2019.
o Claus Bo Jensen med til møderne?
 Inviteres fremover.
12. Næste møde.
 Tirsdag, den 24. april 2018, kl. 18.00.

