Møde med klubberne i klubben
Onsdag, den 24. november 2010 kl. 19.00
Bestyrelsen:
Kaj J., Tommy C., Palle B., Jens Ø., Birgit W., Søren H., Helle N.
Medarbejdere:
Jeremy, Jørgen
Husudvalg:
(Jens Ø.)
Intro-udvalg:
Niels-Erik S., Mogens G.
Baneudvalg:
Niels O.
PR-udvalg:
(Birgit W.)
Juniorudvalg:
Carsten A.
Dameklubben:
Kirsten F., Kate S.
Manneklubben:
Carsten P., John S.
Seniorklubben:
Vagn Due-H., Bente K.
Regeludvalget:
Susanne R.

Kaj J. indledte mødet med en kort omtale af forskellige klubaktiviteter i årets løb, herunder
faldende indtægter fra salg af øl og vand, og rejste spørgsmålet om, hvorledes indtægterne kunne
forøges. Bestyrelsen lagde op til en dialog med klubberne i klubben.
Tommy C. orienterede om klubbens aktuelle økonomi, hvor der kunne forventes et overskud på ca. ½ mil. kr.
(før afskrivninger). Endvidere om kontingentopkrævningen, som forventes fremrykket for første halvår med
forfald primo januar i stedet for primo marts.
Birgit W. orienterede fra sponsorudvalget om det nye sponsorprospekt og den fremtidige politik. Udvalget
havde overtaget matchsponsoraterne. Oplyste at sponsorudvalget skal kontaktes, forinden udvalg og
klubberne indgår nye sponsorater, så dobbeltkontakter undgås. Opfordrede til, at klubbens medlemmer vil
støtte vore sponsorer.
Tommy C. orienterede om sponsorindtægternes størrelse og klubbladets økonomi.
Vagn Due-H. oplyste, at seniorklubben p.t. har ca. 130 medlemmer og at der er stort fremmøde om
torsdagen, hvor klubben er meget tilfreds med banelukningen om torsdagen, og siden indførelsen har der
ikke været problemer med at være færdig med spillet til tiden kl. 13.
Niels O. redegjorde for beplantningen på forhullerne på Vagn Due-H.’s spørgsmål om Rododendron’erne.
Kirsten F. oplyste, at dameklubben havde 73 medlemmer – en tilbagegang på 15 medlemmer. Klubben
ønskede en tilgang i 2011 og havde drøftet forskellige tiltag. Som svar på formandens oplæg om drikkevarer,
gav dameklubben tilsagn om at ville købe vin igennem klubben, hvis det blev organiseret.
Carsten P. redegjorde for Manneklubbens aftale med Krenkerup om sponsering af øl til arrangementer, som
var godkendt af Royal Unibrew, inden det blev iværksat. Manneklubben havde p.t. ca. 80 medlemmer.
Aktiviteten ”Tage en gæst med” havde været et godt initiativ. Fandt at klubbens hjemmeside virkede ”tung”
og at den bør friskes op. Den var svær at opdatere. Kendte til andre systemer, som var billigere og lettere at
have med at gøre. Det affødte en debat om hjemmesiden for/imod og hvordan brugerne kan hjælpes til en
bedre forståelse af systemet med og uden Krydspunkts medvirken. Endelig bemærkede CP, at ikke alle
klubbens medlemmer har respekt for bestilte tiden, men blot slår ud på 1. tee, selv om tiden er reserveret til
andre.

Niels-Erik S. oplyste, at 45 ud af 56 prøvemedlemskaber var blevet til klubmedlemskaber, hvilket var meget
tilfredsstillende. På kaninaftenen om mandagen var der store problemer med en tilfredsstillende afvikling af
matchen, da man kun havde de 9 forhuller til disposition. I 2011 påtænkte man at rette henvendelse til
klubbens passive medlemmer i forsøg på at få dem tilbage i de aktives fold.
Under indlægget opstod der en debat om tidsbestillingssystemets ”gode og dårlige” sider. Det blev oplyst, at
det vil blive tage op til vurdering i vinterens løb med henblik på mulige ændringer i 2011.
Helle N. redegjorde for problematikken omkring de juniorer, der efter det fyldte 18. år glider ud af
juniorgruppen, men derefter er tabt for klubben, da de mangler et nyt ståsted i seniorafdelingen, idet
klubben ikke har særlige aktiviteter til fastholdelse af de unge. Der havde i årets løb været en tilgang på 20
juniorer og en afgang på 17. Der blev efterlyst nye ansigter til juniorudvalgets ledergruppe, som kan tilføre
afdelingen stabilitet og lederskab.
Niels O. oplyste, at baneudvalget holder 6-8 møder årligt. Orienterede om de udførte aktiviteter og om
kommende aktiviteter, herunder ændring af hazarden på hul 14 med beplantning bagved, om beskæring af
træerne på banen ved frivillig arbejdskraft. Udvalget har fået et oplæg med ideer til ændring af banen, som
vil blive behandlet og evt. udført i de kommende år.
Elitegolf – I mangel af repræsentanter fra eliteudvalget gav Helle N. udtryk for ønsket om en bedre
mødestruktur til næste år og bedre koordination af aktiviteterne. Oplyste, at der er tilmeldt et hold i
kvalifikationsturneringen for damer.
Regeludvalget – Susanne Rasmussen efterlyste muligheden for flere regelaftener og flere regelkyndige til f.
eks. hver anden torsdag a.h.t. de prøvemedlemmer, som er hurtige til at bestå det gule kort.
Jeremy T. oplyste, at Shoppen til næste sæson vil forhandle en klubtrøje med logo på for en pris af 250 kr. og
ønskede gerne et forhåndstilkendegivelse fra klubbernes medlemmer om evt. bestilling. Helle N. opfordrede
til, at medlemmerne benyttede klubtrøjen i f. eks. Royal Unibrew turneringen.
Kaj J. oplyste, at Maribo Jazz v/Helle Nielsen havde givet tilsagt om at donere en hjertestarter til klubben.

Mødet hævet kl. 21.30
Jørgen W. Nielsen
Referent

