
 

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 7. juli 2015.

 

Mødedeltagere: Leif Jensen (LJ), Lars Poulsen (LP), Povl Munk (PM), Henrik Eeg Knudsen (HEK), Jørgen 

Nielsen (JN), Helle Rahbek Thomsen (HRT), og suppleanter Christian Roskjær (CR), Kalle Jensen (KJ), Lone 

Laursen (LL) 

Afbud:  John Sohn (JS)

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat blev godkendt 

 

3. Indkommet post 

Invitation til at deltage i - Oplev Nibe 12. september 2015 kl. 10-14., hvor det nye torv indvies. HEK 

og HRT deltager. HEK inviterer Jesper Mikkelsen til at deltage. 

Forespørgsel fra Champagnepigerne imødekommes ved, at der blokeres fire tider mellem kl. 9 og 10 

om torsdagen. Tiderne åbnes op igen 24 timer før, hvis de ikke skal bruges, så de kan bookes af 

andre. 

Forespørgsel om pindplacering er givet videre til baneudvalget. 

 

4. Økonomi 

Henrik gennemgik regnskabet pr. 30.06.2015. Budgettet forventes at holde. 

I uge 32 justeres prisen for kaffe til 10 kr., lille øl 20 kr., stor øl 40 kr.  

 

5. Medlemsstatus 

Lars fremlagde medlemsstatus pr. 1. juli 2015. Vi har pt. 564 fuldtidsmedlemmer, en fremgang for 

første gang i år på 4 medlemmer. Medlemsstatus i alt 690 - en fremgang på 15. 

LP er i gang med at udarbejde ny beskrivelse af medlemskab til vores hjemmeside. De forskellige 

medlemskaber skal gennemgås og justeres i efteråret. 

 

6. Rapportering fra udvalg 
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Forud for bestyrelsesmøder sender udvalgsformænd skriftlig orientering. 

 

Begynderudvalg:  

3 hold er færdige med golfskolen.  

Der afholdes Åbent Hus i uge 35, som gerne skulle resultere i et nyt hold.  

Ved afslutning af Klub 9 skal der etableres mailliste, så de nye medlemmer har kontakter i forhold til                  

at komme ud og spille. Der skal oplyses om vores facebook side, hvor det er muligt, at finde nogle at                    

spille med. Integration af nye medlemmer i klubben er vigtigt i forhold til fastholdelse. 

 

Eliteudvalg:  

LJ indkalder eliten til møde vedr. økonomi og samarbejde efter uge 34. HEK deltager. 

 

Ungdomsudvalg:  

Juniorerne har vundet deres første turnering. Der afholdes sommerlejr i uge 32 fra onsdag til fredag. 

Vi får besøg af en skole torsdag i uge 33.  

 

Baneudvalg:  

Der er afholdt medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejderne.  

Roughen trænger til at blive klippet - ønske om at dette sker inden 20. juni, hvor der afvikles Tour 

Nordjylland. 

 

Sponsorudvalg:  

Der er afholdt sponsorturnering  med ca. 40 deltagere. 

 

Marketingudvalg:  

Hosting af ny website flyttes til one.com grundet bedre funktionaliter og support. Nuværende 

opsiges til udløb af 2015. 

Markedsføring af Made in Denmark skal ske via Facebook.  

Klubben har modtaget 10 gavekort á 500,- kr., som kan bruges i forbindelse med ophold på Sebber 

Kloster. 

 

Hus og sekretariat:  

Der sendes mail til alle, der har et bagskab, at det skal rengøres. Hvis ikke det sker, vil de blive 

opkrævet 100,- kr for rengøring.  Rengøringen er påkrævet, ellers vil vi få et stort problem med 
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skadedyr. 

 

Der er udarbejdet jobbeskrivelse for opgaver der skal løses i klubhuset. Denne opsættes på 

opslagstavle, så alle medlemmer er informeret. 

LJ kontakter klubbens rengøringsfirmaet med ønsket om, at rengøring i klubhuset skal foretages om 

morgenen. 

LJ følger op på serviceaftaler vedr. el og jordvarme. 

 

Turneringsudvalg:  

Der er afholdt Sebber Kloster turnering med fin deltagelse. Skt. Hans turnering, blev afviklet med få 

deltagere. 

 

Baneservice:  

Rude er skiftet i bil. 

 

Handicap- og regeludvalg: 

Intet nyt 

 

7. Greenfee ordning - gæster pay and play 

Ordningen med at medlemmer kan have 3 gæster med til ½ pris ændres til at det er frit. Kan være 
med til, at vi får flere medlemmer. 
  

8. Limfjordsgolf 

Hjemmeside er lukket ned. Vi gør ikke mere i forhold til dette, da der kun har været enkelte 

forespørgsler. 

 

9. Forsøg med at vende banen 

Det blev besluttet, at dette prøves i uge 36, 37, 38 og 39. Der opsættes skilt. Scorekort bibeholdes 

som de er nu. Greenkeeperne informeres. 

Der informeres om beslutningen på hjemmesiden og i nyhedsbrev. 

 

10. Besøgende på play and pay  

Lone undersøger om Proboxen kan udskrive scorekort og der kan bookes tid. 

 

11. Golfspilleren i centrum 
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Vi ligger rigtigt pænt i undersøgelsen, dog er der utilfredshed med rough. Træningsrapport, 

banerapport og bestyrelses- og managerrapport kommer 3 gange om året. Pro, greenkeperchef og 

sekretariat får udleveret rapporten for deres område. 

 

12. Information til medlemmer 

Der laves ikke uddrag af referat mere. Bestyrelsen har 2 dage til at kommentere referatet, inden det 

lægges på hjemmesiden. 

HEK udarbejder nyhedsbrev til medlemmerne med information om: 

● Rengøring af bagrum 

● Banen vendes 

● Made in Denmark 

● Frivilligkorps 

● Baneservice 

● Oprydning i klubhus og køleskab 

● Service i weekender 

● Strategiplan  

 

13. Næste møde 

Næste møde 3. august 2015 kl. 17.  

 

14. Eventuelt  

Læsø er kommet med i SGN samarbejdet. 

LP rydder op i rettigheder til Golfbox. 
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