Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015.
Mødedeltagere: 
Lars Poulsen (LP), Povl Munk (PM), John Sohn (JS), Jørgen Nielsen (JN), Helle
Rahbek Thomsen (HRT), og suppleanter Christian Roskjær (CR), Lone Laursen (LL)
Afbud: 
Henrik Eeg Knudsen (HEK), Kalle Jensen (KJ)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Bestyrelsen har besluttet, at Lone (LL) deltager i følgende punkter
på

bestyrelsesmøderne:

● Indkommet post, Økonomi, Medlemsstatus, Rapportering fra udvalg og Information til

medlemmer
Punkterne er de første på dagsordenen til hvert møde.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat blev godkendt.
3.

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand Povl Munk
Næstformand Jørgen Nielsen
Kasserer Henrik Eeg Knudsen
Sekretær Helle Rahbek Thomsen
Kalle Jensen indtræder som bestyrelsesmedlem

4. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen ønsker, at medarbejderne ved, hvad de skal lave og får ansvaret for de opgaver, de
skal løse. Vi skal sørge for, at deres kompetencer kommer i spil.
Ansatte og frivillige i klubben skal adskilles i forhold til organiseringen i klubben.
Bestyrelsen sætter rammerne for det frivillige arbejde og de frivillige er udførende.
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5. Fordeling af udvalgsposter
Vi fortsætter som nu med udvalgene, men fremadrettet skal der arbejdes med en ny struktur,
som skal skabe sammenhæng. Organiseringen af udvalgene skal på dagsordenen til næste
møde. Der skal udarbejdes en skabelon, så der kan skabes et overblik.
Udvalgsformanden/bestyrelsens kontaktperson udarbejder oversigt over medlemmer af de
forskellige udvalg til næste møde.
6. Indkommet post
Der er kommet en klage i forhold til afvikling af mesterskaberne i hulspil. Povl har svaret og der
er ikke kommet modsvar.
Der er kommet klage fra Champagnepigerne, om at deres tider var booket til gæster udefra.
Lone svarer på denne. I juni og august er der mange gæster, der ønsker at komme på vores
bane, hvilket giver klubben en ekstra indtægt og det kan bevirke, at klubbens medlemmer må
rykke lidt på de tider, man oprindelig plejer at spille.
Der er indkaldt til årsmøde vedr. Regionsgolf. Indkaldelsen gives til Aage Pedersen, der er
ansvarlig for dette.
7. Økonomi
Pga. ferien forelå der ikke et regnskab pr. 1. august.
Lone laver beregninger på, hvad det betyder, at vi kører med ½ greenfee.
Der har været stor debat om prisstigningen på øl. I forhold til de tilbagemeldinger, der har
været fra klubbens medlemmer, ændres beslutningen til, at flaskeøl stiger til kr. 20,-. Vi sælger
nu kun en str. øl, 0,4 l til kr. 30,-. Husk - kun et tryk på anlægget.
Ændringen betyder, at vi kører med de samme priser, som andre klubber.
Da alle skal have mulighed for at købe øl, selvom de ikke har kontanter med, er det besluttet, at
der kan købes fadøl med betalingskort i Probox24. Kvitteringen for øl sættes på spid ved
fadølsanlægget. Man kan selvfølgelig stadig betale med kontanter, men de skal ikke i
automaten, men i kuvert som andre køb med kontanter og lægges i box.
Det er stadig muligt, at veksle og hæve penge i nødstilfælde.
Beslutningen er truffet, da vi ønsker at have så få kontanter som muligt i klubben og minimere
tiden, der bruges på at veksle penge.
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8. Medlemsstatus
Lars fremlagde medlemsstatus pr. 1. august 2015. Vi har pt. 569 fuldtidsmedlemmer, en
fremgang for på 5. Medlemsstatus i alt 692 - en fremgang på 2.
LP udleverede udarbejdede beskrivelse af medlemskaber. Disse drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
For at skaffe flere medlemmer er Ældresagen inviteret til at spille på Pay and play banen. Der
har været så stor interesse for dette, at arrangementet udvides til to dage.
Det er nu muligt, at booke tider på Probox24 til Pay and play banen. Baneforløb og regler fås
ved siden af.
Hvis gæster ønsker at reservere tider, sker det via sekretariatet. Der informeres om
reserveringerne på hjemmesiden og på skilt så medlemmerne ved, at der kommer gæster der
har reserveret.
9. Rapportering fra udvalg
Forud for bestyrelsesmøder sender udvalgsformænd skriftlig orientering til hele bestyrelsen.
Såfremt der er noget der skal drøftes eller træffes beslutning om skal det fremføres, så
bestyrelsen kan nå at overveje forslagene inden vi mødes. Dette sendes til bestyrelsen senest 5
dage før hvert møde.
Frivilligudvalg:
Der holdes møde med holdet, der er sat til Made in Denmark.
Begynderudvalg:
Der er meldt 4 nye til golfskolen.
Eliteudvalg:
PM indkalder eliten til møde vedr. økonomi og samarbejde efter uge 34. HEK deltager.
Ungdomsudvalg:
Juniorcamp afvikles med 10 unge i uge 32 fra onsdag til fredag.
Baneudvalg:
Baneudvalget skal 3-4 gange pr. år mødes på banen og gennemgår denne.
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Jesper Brandt laver hans prioriteringer og derefter laves der en plan for banen.
I forhold til rough er der lavet en plan for tæmning af denne. Rough klippes og fjernes i oktober.
Næste år gøres det i juni. Det medfører, at roughen pines ud og det klippede ikke ligger og er
med til at gøde.
Skilt ved rød tee på hul 4 flyttes helt ud til venstre som ved blå/gul tee.
Alle bunkere skal efterses i forhold til, at der er sand nok i dem.
Sponsorudvalg:
Povl kontakter formanden for sponsorudvalget og Leif Jensen.
Der ønskes en oversigt over rammer og regler i forhold til tegning af sponsorater. Konceptet
skal op på næste bestyrelsesmøde.
Det er aftalt, at Egil genforhandler hotelaftaler.
Marketingudvalg:
I forbindelse med, at vi skal have ny hjemmeside skal vi have nyt logo til grafiske fremstillinger,
da det nuværende er svært at se og teksten er svær at læse. JS havde til mødet fremsendt 3
forslag til nyt logo. Bestyrelsen besluttede, at nedenstående er det, der skal bruges.

Vi har fået midler til et nyt skilt (2 x 2,60), som skal opsættes ved indkørslen til golfbanen.
Jørgen og Christian hjælper med opsætningen.
Der er Åbent Hus den 30. august. DGU har droppet, at det koster kr. 500,- at tage golfskolen.
I forhold til annoncering opfordres der til, at bruge de sociale medier.
Det blev besluttet, at udskrive en konkurrence på Facebook, hvor de 3 første der skaffer et nyt
medlem, får 2 greenfee billetter til en anden bane.
Der trækkes lod om 2 greenfee billetter mellem dem, der liker og deler opslaget om Åbent Hus.
Der sendes annonce til alle vores sponsorer.
Når vi afholder Åbent Hus, skal det planlægges, så der er liv i huset.
Hus og sekretariat:
Der efterlyses ideer i forhold til udlevering af nøgler til buggies.
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Turneringsudvalg og Handicap- og regeludvalg:
Der er kommet en klage i klubmesterskabet i hulspil. LP besvarer denne.
Der blev fremsat forslag om at lave flere Åbne turneringer, så vi kan få flere greenfee indtægter.
Udvalget vil arbejde på, at der næste år kommer flere end i år.
Klubben har modtaget en Voucher, som skal bruges til Frivillig turnering den 20. september. Da
alle frivillige skal have mulighed for at deltage i turneringen arrangeres den af Jesper M, Jesper
B og Lone.
Baneservice:
Intet nyt
10. Information til medlemmer
Det blev besluttet, at der ikke laves nyhedsbrev, men at kopier af referatet lægges frem i
klubben.
Povl uddyber bestyrelsens beslutning om at lave forsøg med at vende banen på hjemmesidens
debatforum. Der laves en undersøgelse af for og imod at vende banen, når forsøget er afviklet.
Povl skriver om den ændrede beslutning i forhold til ølpriser på debatforum.
11. Næste møde
Tirsdag den 8. september kl. 17.00.
Der er ønske om, at der fremadrettet afholdes møde mandag. Nuværende mødekalender er
stadig gældende.
12. Eventuelt
Skilt til mesterskaber i hulspil opsættes i klubhuset.
Der er sendt mail til alle frivillige, at det er muligt at få billet til en af dagene i Made in Denmark.
Er der frivillige, der ved en fejl ikke har modtaget mailen, kan de skrive til sekretariatet.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at booke tid på golfbox, når de vil ud at spille.
Lars og Lone er kontaktpersoner i forhold til alarm i klubhuset.
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