Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 10. januar 2017
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Jørgen Nielsen (JN), Helle Rahbek Thomsen (HRT), Bjarne
Svendsen (BS), Kalle Jensen (KJ), suppleant Hanna Kristensen (HK),
Afbud: Henrik Eeg Knudsen (HEK), John Sohn (JS)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

3.

Indkommet post
Der afholdes SGN møde i Sebber den 23. januar 2017. Der er 28 klubber med i
samarbejdet.
Aalborg Sportshøjskole har accepteret vores tilbud om golfhøjskole som afholdes i uge 27,
29 og 30. De øvrige klubber, der forventes at deltage er Blokhus, Sæby, Dronninglund og
yderligere en klub, som ikke er helt på plads endnu.
Vi har fået tilbud om afholdelse af regelaften/regelshow fra Oswald Academy. HRT
kontakter og hører, om det er muligt med et arrangement inden udgangen af februar.

4.

Regnskab 2016
Regnskabet er nu næsten færdigt, og resultatet bliver ca. - 50.000,- kr.

5.

Budget 2017
Budget for 2017 blev færdigbehandlet. Det blev besluttet, at fremadrettet skal bestyrelsen
have månedsvis opfølgning ift. budget og sammenlignelig regnskab fra sidste år.
Der skal indhentes tilbud på alle klubbens forsikringer.

6.

Pro
Ansættelsesudvalget har indkaldt 4 ansøgere til samtale. Ansættelsesudvalget har opsat
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kriterier i forhold til vores ønsker til en Pro i klubben. Der afholdes realitetsforhandlinger
inden udgangen af uge 2.
7.

Sekretariat
Der skal udarbejdes endelig arbejdsbeskrivelse for sekretariatet. Bestyrelsen har indgået
aftale med Lone om ansættelse som konsulent. Lone skal varetage alle opgaver ift.
økonomi.
Vi har opsagt vores aftale med BK rengøring.
PM udarbejder stillingsopslag til sekretariat og rengøring, der udsendes i nyhedsbrev.
Stillingsopslaget opsættes ligeledes på opslagstavle i klubhuset.

8.

Orientering om møde med Saunte
De bestyrelsesmedlemmer, der havde mulighed for det, deltog i et møde med Saunte den
18. december. Det var et godt og konstruktivt møde.
Et af de punkter, der blev drøftet var medlemstallet. Vores fald af medlemmer i december
2016 i forhold til tidligere år er mindre, hvilket er positivt. Medlemstallet pr. 1. januar 2017
er 552 fuldtidsmedlemmer, i alt med øvrige medlemstyper antallet 626.

9.

Arbejdsbeskrivelser
Udsættes til næste møde. HRT gennemgår alle beskrivelserne og laver status over mangler.

10. Næste møde
Tirsdag den 14. februar 2017. Vi fejrer PM´s

Status sponsor- / marketingudvalg
Intet nyt.
Status Ungdomsudvalget
Der afholdes møde i slutningen af januar.
Status Begynderudvalget
Intet nyt.
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fødselsdag.

Status hus og sekretariat
Intet nyt.
Status turnerings-, handicap- og regeludvalg
Der afholdes møde i turneringsudvalget snarest.
Status Baneudvalget
Banen:
Første halvdel af vinteren er gået og banen står fint efter årstiden.
Det skyldes naturligvis en foreløbig mild vinter, og ikke mindst at vores medlemmer
bidrager positivt ved overholdelse af vinterregler.
Frivilligkorpset arbejder løbende på banen med beskæring, ligesom specielt greens renses
for nedfaldende kviste og blade.
Vi takker til alle frivillige.
Mandskab:
Jesper og Christian er tilbage mandag den 16. januar efter velfortjent ferie og afspadsering.
Arbejdet med de planlagte vinteraktiviteter genoptages.
Der bliver løbende brug for frivillige, så vi håber på god støtte, når der bliver kaldt.
Spil til vintergreens administreres herefter af greenkeeper til hverdag og baneudvalget i
weekends. Vagtplan findes i klubhuset.
Status Eliteudvalg
Næste møde er 19. januar 2017
Status Jubilæumsudvalg
Der er afholdt 2 møder. Plan for turneringer i løbet af året er næsten færdig. Jubilæet bliver
officielt fejret den 9. september med reception, turnering og fest.
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