
 

Side 1 

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 8. december 2015. 

 

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

Knudsen (HEK), Kalle Jensen (KJ), , suppleant Christian Roskjær (CR) og Lone Laursen (LL) 

Afbud: Helle Rahbek Thomsen (HRT) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat blev godkendt. 

Dog med en enkelt rettelse under punktet eliteudvalg. Jens som sidder i udvalget hedder Nielsen til 

efternavn og ikke Laursen. 

 

3. Indkommet post 

 DGU udbyder i januar måned et kursus omkring kommunikation brug af medier. Det blev aftalt at Lone 

deltager på dette kursus.  

 Der indkaldes til årsmøde i SGN samarbejdet her deltager Povl og Jørgen  

 Jørgen er af medlemmer blevet gjort opmærksom på at bolværket ved søen på hul 13 trænger til at 

blive skiftet. Det blev aftalt at Povl tager kontakt til Sebber Kloster ang. mulighed for at vi kan 

reparerer dette næste år.  

   

4.  Økonomi 

 Henrik gennemgik regnskabet pr. 30/11-15, udgifterne til rough klipning var ikke med i budgettet for 

2015 så dette, men vi arbejder stadig for at regnskabet går i nul i år.  

 

5.  Medlemsstatus 

Medlemsniveauet er som sidste måned, men nu begynder udmeldelserne for 2016 at komme. På 

nuværende tidspunkt har 38 medlemmer meldt sig ud fra 1/1-16 

 

 



 

Side 2 

6. Greenfee 

Vi fastholder næste år nuværende greenfee priser og struktur. Dog snakkede vi om hvordan vi kan 

gøre det så let som muligt med greenfee betaling i uge 34. Der er dog ikke truffet nogen aftale om 

hvordan vi gøre det endnu.  

 

7. Opfølgning Limfjordsgolf 

 Lone indkalder her i december måned  klubberne som er med i Limfjordsgolf til møde hen i januar 

måned 

 

8. Information til medlemmer 

Bestyrelsen udsender et julebrev til alle medlemmerne og her i kommer det lidt juletilbud ligesom vi 

gjorde sidste år. Povl skriver brevet og Lone sørger for at det bliver udsendt til alle medlemmerne.  

 

9. Opfølgning sponsoraftale 

Povl, John og Lone havde et rigtig godt møde med Knud Dahl som står for sponsorudvalget og vi fik 

drøftet hvordan arbejdsgange skal være fremadrettet og i den forbindelse blev vi enige om at lægge 

marketing udvalget ind under sponsorudvalget og finden en ny formand til dette samlede udvalg. Der 

ud over så kunne udvalget godt bruge nogle flere til at hjælpe med at skaffe sponsorer til klubben. 

 

10. Program heldagsmøde 9. januar 2016 

 Bestyrelsen fastsatte følgende dagsorden til heldagsmødet d. 9/1-16: 

    8.00 - 10.00  Visioner 

  10.00 - 12.00   Fastholdelse af medlemmer 

  12.30 - 14.30  Nye medlemmer 

  14.30 - 15.30  Organisation  

15.30 - 16.00  Afrunding på dagen 

    

Efter denne dag  indkalder bestyrelsen  defrivillige som på medlemsmødet meldte sig  som 

sparringspartner for bestyrelsen i SKG’s at fastholde og tiltrække nye medlemmer. 

     

11.  Spørgsmål til udvalg 

 Det blev besluttet at vi skal have møde i begynderudvalget inden jul, således at vi kan begynde at 

planlægge næste år. Lone indkalder relevante personer til dette møde.  
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12. Næste møde - herunder mødekalender for 2016 

 I 2016 vil bestyrelses møderne hver hver d. 2. tirsdag i måneden fra kl. 17.00 

 Budgetmøde for 2016 er fastsat til tirsdag d. 2/2-16 fra kl. 17.00 

 

13. Eventuelt  

Ingen ting under dette punkt. 

 

 

 

Orientering fra udvalg: 

Frivilligudvalg: 

 

 

Begynderudvalg:  

Det blev besluttet at vi skal have møde i begynderudvalget inden jul, således at vi kan begynde at 

planlægge næste år. Lone indkalder relevante personer til dette møde.  

 

 

Eliteudvalg:  

Koordineringsudvalget holdt møde 5. november. Det blev besluttet, at eliten skal på træningsophold 

den 8. - 10. april 2016 i Blokhus. Der vil være fælles aktiviteter og noget, hvor vi er opdelt.  

Herrer og damer spiller ranglistematcher fredag og søndag. Herrerne er minimum 2 pr. bold. 

Udvalget har bedt Jesper M. undersøge, om det kan lade sig gøre at finde en overdel, som er fælles for 

eliten, så vi udadtil tegner klubben. 

Der er ønske om, at herrerne træner tirsdag og damerne om torsdagen.  

Udvalget vil arbejde på at igangsætte et arrangement for juniorerne. Hanne tager kontakt til Lars Riise. 

Fremadrettet bliver Jesper M. medlem af udvalget. 

 

Ungdomsudvalg:  

Intet nyt 
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Baneudvalg:  

Der er kommet rapport fra DGU den 7. december vedr. banen – meget positiv læsning. Rapporten 

lægges på den nye hjemmeside. 

Der arbejdes p.t. med dræn på banen – blandt andet på hul 1 og 5.   

Sponsorudvalg:  

Intet nyt 

 

Marketingudvalg:  

John fremlagde markedsføringsplanen for 2016 

 

Hus og sekretariat:  

Intet nyt 

 

Turneringsudvalg og Handicap- og regeludvalg:  

Intet nyt 

 

Baneservice:  

Intet nyt 

 

 

 

 

 

 

 

 


