Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 8. november 2016.
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), , Lars Poulsen (LP), Jørgen Nielsen (JN), John Sohn (JS), Henrik
Eeg Knudsen (HEK), Helle Rahbek Thomsen (HRT), suppleant Bjarne Svendsen (BS)
Afbud: Kalle Jensen (KJ), suppleant Hanna Kristensen (HK)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Fastsættelse af kontingent for øvrige medlemskab fastsættes
under pkt. 4 - Økonomi

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

3.

Indkommet post
PM deltaget i møde med DGU. Der er indført nye regler i forbindelse med
foreningsarbejde. I stedet for kontingentfritagelse udbetales der en skattefri godtgørelse til
bestyrelsen.

4.

Økonomi
PM, HEK, KJ, Jesper B og Lone afholder møde den 16. november for at få et overblik over
forecast for 2016, da der er indikationer på, at især baneudgifterne kan være vanskelige at
holde på det forventede niveau.
LP laver statistik på greenfee indtægter i 2016.
Oversigt over kontingenter for 2016:
Senior fuldtidsmedlem inkl. bolde - født 1990 og tidligere

2 x 2.700,- kr.

Studerende fuldtidsmedlem inkl. bolde - modtager SU

2 x 1.350,- kr.

Yngling fuldtidsmedlem inkl. bolde - født 1991 -1997

2 x 1.350,- kr.

Junior fuldtidsmedlem inkl. bolde - født 1998 - 2001

2 x 1.450,- kr.

Junior fuldtidsmedlem inkl. bolde - født 2002 - 2006

2 x

775,- kr.

Mikrogolf inkl. bolde - født 2007 - 2011

2 x

325,- kr.

Flexmedlem hverdag inkl. bolde - fyldt 65 år pr. 1/1 2017

2 x 2.000,- kr.
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Flexmedlem plus - DGU kort + Pay and Play

1 x

2.200,- kr.

5.

Flexmedlem - DGU kort

1 x 1.450,- kr.

Long distance senior - født 1990 og tidligere

1 x 2.500,- kr.

Long distance ynglinge - født 1991 - 1997

1 x 1.450,- kr.

Long distance junior - født 1998 - 2006

1 x

650,- kr.

Passiv medlem

1 x

550,- kr.

Engsløjfen Pay and play

1 x 1.300,- kr.

Medlem Ældre Sagen og Diabetesfore. - Pay and play hverdag 8-14.30

1 x

800,- kr.

Medlem Ældre Sagen og Diabetesfore. - Pay and play alle dage 8-14.30

1 x

800,- kr.

Medlemsstatus
Vi er nu på 565 fuldtidsmedlemmer, hvilket er 6 mere end sidste måned.
Stigningen i medlemmer i perioden 1. juni-1. november 2015 var 21, i samme periode
2016 er der kommet 36 nye medlemmer.

6.

Information til medlemmerne
PM udsender dagsorden til medlemsmøde den 17. november 2016.

7.

Arbejdsbeskrivelser udvalg
Sættes på dagsordenen i januar 2017

8.

Golfring Nordjylland
Intet nyt

9.

Årshjul bestyrelsen
Udsættes til januar.

10. Opfølgningspunkter
Liste blev gennemgået og løste opgaver på listen blev slettet og opfølgning på øvrige
emner.
11. Næste møde
13. december 2016 kl. 17.00. Budget og regnskab på som eneste punkt.
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12. Eventuelt
Turnering med personalet udsættes pga. vejret.
Status sponsor- / marketingudvalg
Intet nyt.
Status Ungdomsudvalget
Intet nyt
Status Begynderudvalget
Der afholdes møde med DGU vedr. begyndere.
Status hus og sekretariat
Intet nyt.
Status turnerings-, handicap- og regeludvalg
Turneringsudvalget er i gang med plan for 2017.
Status Baneudvalget
Vinterregler bibeholdes som vi plejer.
Status Eliteudvalg
Planlægning af næste års træningslejr er påbegyndt.
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