Referat – bestyrelsesmøde den 5. februar 2018 kl. 17.00 i klubhuset
Deltagere: Lars Nøhr, Søren Hansen, Palle Bredsgaard, Susanne Ramussen, Jens Ødegaard, Anders
Michaelsen, Kim Frederiksen, suppleant Erik F. Nielsen
Fra administrationen: Claus Jensen

1. Godkendelse af sidste mødereferat fra den 10. januar 2018.
 Erik F. Nielsen efterlyste noget i referatet fra oplæg fra introudvalget.
o Introudvalget inviterer ”klubberne i klubben” til møde.
o Erik sender mødedato til bestyrelsen, hvor medlemmer af bestyrelsen kan deltage.
o Referat godkendt
2. Opfølgning fra sidste møde.
 Øl/vand automat.
o Der er kommet ny kontaktperson til Royal Unibrew. Der holdes møde med
hende, når vi kender navnet på hende. Lars Nøhr er ansvarlig for at aftale møde.
o Priserne i automaten fastholdes indtil mødemed Royal Unibrew er afholdt.
o Poul Faber er afgået ved døden. Omkring opfyldning af ølautomat Thomas Keller
tager fremadrettet 2 uger og ”Kaffe Poul” tager én uge.
 Andet medlemskab.
o Der er fremsendt forslag fra udvalget.
 Der er ikke stemning for det fremsendte forslag om 9-hullers
medlemskab eller hverdagsmedlemsskab, som Jens Ødegaard havde
forslået i mail til bestyrelsen. Bestyrelsen tør ikke med klubbens
nuværende økonomi, at indføre nye medlemskategorier.
 Palle Bredsgaard foreslog, at 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.
 De 800 kr., som bestyrelsen tidligere har besluttet at dække
overfor Jeremy, bortfalder hermed.
 Søren Hansen foreslog, at forslaget om 9 hullers medlemskab ”skydes til
hjørnespark” og der tages kontakt til de klubber, der har indført sådanne
medlemsskaber, hvilket blev godkendt.
 Budget 2018
o Budgetteret overskud fra lodseddelsalg er sat ind og budgetteret underskud er
herefter ca. 56 tkr. Der udarbejdes nyt budget ud fra pkt. under ”Andet
medlemskab”.
 Pris på teesteds markering og rettelse af skilte.
o Bestyrelsen godkendte det fremsendte økonomioverslag på 4.900 kr. + moms
samt montering af grøn bagside til 2.450 kr. + moms.
o Bestyrelsen godkendte teesteds markeringer for metalskilte til 67 kr. + moms pr.
skilt. Der skal bruges i alt 200 skilte.
3. Orientering fra formanden.
 Bestyrelse 2018
o Jens Ødegaard modtager ikke genvalg
o Kim Frederiksen modtager genvalg
o Erik F. Nielsen foreslås af bestyrelsen, som ny medlem.
o Emner til suppleant til bestyrelsen fremsendes til Lars Nøhr.
o ikke enig i hans fortolkning af vedtægterne, hvilket han meddeles.
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o Formanden kontakter advokat, omkring dirigent til generalforsamlingen
Udvalg vedr. Proshop m.m.
o Lars Nøhr, Kim Frederiksen, medlem fra ”mandagsdrengene” eller anden med
indsigt i byggeri. Mødet afventer at Jeremy og Lars er tilbage fra ferie. Lars
indkalder til mødet.
Unibrew
o Se opfølgning fra sidste møde.
Diverse

4. Henvendelse fra Morten Dalgaard om Flex medlemskab. Bestyrelsen er Orientering fra
kassereren.
 Regnskabsafslutningen afventes og der indkaldes til møde (forslag til 2 nye datoer)
fremsendes til Lars Nøhr, for godkendelse af regnskab i den samlede bestyrelse.
5. Orientering fra sekretæren.
 Intet
6. Orientering fra turnerings- og Lov & Regeludvalget.
 Intet
7. Orientering fra husudvalget.
 Alarmfirmaet er bedt om at udføre arbejdet nu som skal godkendes af bestyrelsen
senere. Ekstra i butikken og kamera ved bagrum etableres.
 Klubben skal selv sørge for nedtagning af eksisterende alarmudstyr.
8. Orientering fra bane- og miljøudvalget.
 Søren Hansen gennemgik masterplanen, som baneudvalget kan arbejde videre med. Der
var enkelte ændringsforslag, som forsøges indarbejdet i den endelige plan. Bestyrelsen
oplægget, således at det kan fremlægges generalforsamlingen.
 Der er sendt ansøgning til Lolland Kommune om ændring af anvendelse af vand, der
benyttes til vanding af greens og teesteder.
9. Orienterings fra juniorudvalget.
 Penge fra lotterisalg til fleecetrøjer.
o Godkendt
10. Orientering fra eliteudvalget.
 Møde den 31. januar 2018.
o Orienteringen taget til efterretning
11. Orientering fra handicapudvalg.
 Intet
12. Orientering fra personaleudvalget.
 Intet
13. Orientering fra sponsorudvalget.
 Sponsorer generelt pt.
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o Intet
Endelig godkendelse af lodseddel inden tryk.
o Godkendt

14. Orientering fra introudvalget.
 Møde for hjælpere- ”gamle” som nye - den 12. marts
 Klubberne i klubben er inviteret/inviteres til møde med introudvalget, for at drøfte
samarbejdet i sæson 2018.
 Det nye rum til begynderudvalget i den ene længe er ved at blive udført, således at
udstyr låses inde. Dette for at undgå, at folk bare tager det og spiller på banen.
 Mor, far og datter/søn kan godt komme om mandagen
 Aspiranter er erstattet af ”Nye medlemmer”.
15. Eventuelt.
 Intet
16. Opfølgning til næste møde.
 Budget
 Forslag til suppleant
17. Næste møde.
 Afventer tilbagemelding fra revisor.
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