Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 9. august 2016.
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Henrik Eeg Knudsen (HEK), Lars Poulsen (LP), Jørgen Nielsen
(JN), John Sohn (JS), Helle Rahbek Thomsen (HRT) , suppleanter Hanna Kristensen (HK)
Afbud: Bjarne Svendsen (BS), Kalle Jensen (KJ)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

3.

Indkommet post
Der er kommet invitation til Sports og kulturmesse den 14. september 2016.
I forbindelse med Made in Denmark er der kommet tilbud om gratis app, som har
baneguide og scorekort.

4.

Økonomi
Økonomien blev gennemgået og det giver ikke anledning til bekymring. HEK laver
opsamling på lønbudgettet.

5.

Medlemsstatus
Vi har fået 8 nye fuldtidsmedlemmer mere siden sidste måned. Golfring Nordjylland og ½
årlig kontingent betaling har været med til at skaffe nye medlemmer.
LP undersøger, om DGU skal have betaling for medlemmer af Pay and play.
Lars ændrer besked på Golfbox. Når der bestilles tid, kommer der besked om, at hvis man
tjekker ind på vores facebookside, deltager man i lodtrækningen om 2 greenfee billetter.
Der trækkes lod en gang om måneden. Hanna laver statistik på, hvor mange der tjekker ind
på vores side.
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6.

Information til medlemmerne
Der udsendes nyhedsbrev torsdag den 11. august.

7.

Arbejdsbeskrivelser udvalg
HEK og HRT har gennemgået og tilrettet de udarbejdes arbejdsbeskrivelser, så de har
samme indhold og form. Udvalgsformændene skal til næste møde gennemgå de generelle
kommentarer der skal indarbejdes i arbejdsbeskrivelserne til næste møde, hvor de skal
endelig gennemgås og godkendes.

8.

Golfring Nordjylland
Der afholdes statusmøde i næste uge. Aftalen skal evalueres 1. november. Bestyrelsen
drøftede evt. muligheder ift. aftalt genforhandling af kontrakten.

9.

Opfølgningspunkter
Udarbejdet liste blev gennemgået og opgaver på listen blev fordelt.

10. Næste møde
13. september 2016 kl. 17.00
11. Eventuelt
Der opsættes skilt til Falckkasse.
JS retter bestyrelsens mødekalender på hjemmesiden.
Status sponsor / marketingudvalg
Intet nyt.
Status Ungdomsudvalget
Der har været afholdt Junior Camp
Status Begynderudvalget
Nyt hold starter 10. august 2016
Status hus og sekretariat
Intet nyt
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Status turnerings, handicap og regeludvalg
Intet nyt
Status Baneudvalget
Overordnet fremstår banen flot og indbydende hvilket også medfører ros fra gæster og
medlemmer.
Resten af august måned sættes alt ind på klipning, således at vi bl.a. undgår for langt afklip
i semirough.
Flere teesteder er underlagt en ekstra kærlig hånd, og er på vej til normal standard.
Blå pæle ved hul 13 fjernes nu og hullet kan spilles normalt.
Status eliten
De to sidste kampe i Danmarksturneringen afvikles den 1314. august 2016.
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