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Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 8. september 2015. 

 

Mødedeltagere: Lars Poulsen (LP), Povl Munk (PM), , John Sohn (JS), Jørgen Nielsen (JN), Henrik Eeg 

Knudsen (HEK), Kalle Jensen (KJ), Helle Rahbek Thomsen (HRT), og Lone Laursen (LL) 

Afbud: suppleant Christian Roskjær (CR) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

Medlemskaber og kontingent skal på til næste møde. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat blev godkendt. 

I forhold til hotelaftaler og sponsoraftaler, skal der udarbejdes et koncept for begge. Hotelaftaler skal 

placeres i sekretariatet. LL udarbejder forslag til koncept til næste møde. Konceptet drøftes på næste 

møde. 

 

3. Indkommet post 

 DGU afholder bestyrelseskursus den 10. oktober 2015. Bestyrelsesmedlemmerne sørger selv for 

tilmelding. 

 Henvendelse fra medlemmer ift. blokering af banen og booking af tider, besvares af PM. 

 

4.  Økonomi 

Henrik gennemgik budget pr. d.d. Indtægterne er kr. 500.000,- mindre end det oprindelige budget. Der 

er et fald i medlemmer og greenfee indtægter. Vi gør alt for at holde udgifterne ned, så vi ikke får 

underskud. Likviditeten er god, så bestyrelsen er ikke bekymret. 

 

5.  Medlemsstatus 

Lars fremlagde medlemsstatus pr. 1. august 2015. Vi har pt. 576 fuldtidsmedlemmer, en fremgang på 7 

medlemmer. Medlemsstatus i alt 700 - en fremgang på 8. 

LP medtager udviklingen i medlemsstatus på andre baner med til næste møde. 

Vi har fået 11 medlemmer fra Ældre Sagen på Pay and play. 
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6. 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.  

 

Frivilligudvalg: 

Der afholdes evalueringsmøde ift. uge 34 (MID) sidst i denne måned. 

 

Begynderudvalg:  

Der er i øjeblikket et hold på 4 nybegyndere, som afsluttes om 14 dage, derefter forventes der ikke nye 

hold før til foråret. Der vil blive afholdt møde med Lone og Jesper inden udgangen af oktober, vedr. 

næste års begynderundervisning. 

  

Eliteudvalg:  

Povl har afholdt møde med Eliten. Der nedsættes et koordineringsudvalg med 2 repræsentanter for 

henholdsvis damerne og herrerne. 

Jesper Thøger er  den ene repræsentant for herrerne, de skal vælge den anden. For damerne er det 

Hanne og Helle. 

Jesper T. sender forslag til dato for det første møde, når de har valgt deres repræsentant. 

Udvalget skal bl.a. tage sig af planlægning af træningstur, arrangementer, hjemmeside, rangliste 

match. Der nedsættes et underudvalg for både herrer og damer, hvor Jesper M. deltager. Her 

planlægges bl.a træningsønsker, træningstider m.v. 

 

Ungdomsudvalg:  

Juniorerne har afsluttet deres distriktsturnering med en flot anden plads som resultat. Jesper 

Mikkelsen fortsætter træningen om tirsdag til udgangen af september, hvor der desuden er samling 

hver torsdag, uden pro. Senere på året bliver der samling en gang i weekenden. 

 

Baneudvalg:  

Baneudvalget har været på standby, mens Jesper Brandt har arbejdet sig ind på bane. De 

fremadrettede baneudvalgsmøder vil blive 3-4 gange om året, hvor udvalget først kører en tur på 

banen, for at se på tilstand og fokusområder. Efterfølgende vil vi mødes med chefgreenkeeperen i 

klubhuset, hvor de forskellige emner vil blive drøftet, sammen med det, som greenkeeperstaben har 
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på programmet. Der vil evt. blive udfærdiget en prioriteret liste over opgaverne, samt økonomiske 

konsekvenser. Desuden vil der blive en gennemgang af medarbejderstaben og maskinparken, som  

faste punkter på dagsordenen.  

Det første møde med den nye struktur er onsdag den 23. september 2015 kl. 15.00 ved klubhuset. 

 

Sponsorudvalg:  

Der ønskes en oversigt over rammer og regler i forhold til tegning af sponsorater. Konceptet skal op på 

næste bestyrelsesmøde. 

Det undersøges i øjeblikket, om vi skal være medlem af Odendo i forhold til at skaffe sponsorer. 

LL skriver til Limfjordsgolfs medlemsklubber, at vi ikke deltager mere. 

  

Marketingudvalg:  

Der afholdes møde med de to firmaer, vi har fået tilbud fra i forhold til ny hjemmeside. Tilbuddene  

skal gennemgås nærmere.  

Fremmødet til sidste Åbent Hus var lille. Det er svært at få medlemmerne til at dele nyheden. 

Ole Nicolajsen vil gerne modtage indlæg og billeder til pressen (Nibe Avis, Nordjyske og Ugeavisen). 

Det kan bl.a. være fra arrangementer som klubber i klubben afholder, juniorcamp, klubturneringer.  

Ole er også behjælpelig med at skrive indlægget, der skal blot leveres stikord. 

 

Hus og sekretariat:  

Intet nyt 

 

Turneringsudvalg og Handicap- og regeludvalg:  

Der afholdes Frivilligmatch den 20. september. Povl kontakter Leif m.h.t. præmier. 

LP udsender reminder om deltagelse via Golfbox og Facebook. Jørgen kontakter LL ifm. planlægningen. 

Fremadrettet skal der laves en plan med bemanding af grill til turneringer. Plan laves ifm. organisering 

af udvalg og frivillige. 

 

Baneservice:  

Baneservice stopper om 14 dage. 

 

7.     Information til medlemmer 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at booke tid via Golfbox og bekræfte denne. Vi har brug for 
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at få overblik over banens udnyttelse og ligeledes hensynet til andre spillere. 
   

 

8.     Medlemsmøde i november 

         JS kontakter DGU ift. deres deltagelse. 

         Input og ønsker til strategiplan på som punkt. 

 

9. Opstart af strategiplan 

Drøftet under pkt. 8 

 

10. Næste møde 

Næste møde flyttes til den 13. oktober 2015 kl. 17.00. 

 

11. Eventuelt 

Der gennemføres medlemsundersøgelse i slutningen af september. Her indgår forsøget med at vende 

banen. 

SKG deltager i indvielsen af Nibe Torv 

Der er stiftet en ny dameklub - Tirsdagspigerne 

Der afholdes sponsormatch lørdag - bestyrelsens involvering et udestående. 

Sammenhæng mellem Markedsføringsudvalg og Sponsorudvalg. PM afholder møde med Knud Dahl. 

  

 

 

 

 

 


