Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 11. april 2017
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Leif Jensen (LJ), Leif Harboe (LH), Helle Rahbek Thomsen (HRT),
Bjarne Svendsen (BS), Kalle Jensen (KJ), suppleanter Hanna Kristensen (HK), Lene Merete Krath
(LK)
Afbud: Bjarne Svendsen (BS), Jørgen Nielsen (JN)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

2.

Godkendelse af referat
Referat fra konstituerende møde blev godkendt. Referatet fra møde den 14. marts
godkendes på næste møde.

3.

Indkommet post
Der er kommet en henvendelse fra WosTow. Der er desværre sket en dobbeltbooking den 29.
april som betyder, at WosTow ikke kan spise frokost i klubhuset, men må spise frokost i
Farstrup Hallen. Bestyrelsen er enige om, at indgåelse af denne form for bookinger af
klubhuset, ikke sker fremadrettet.

4.

Økonomi
Resultatopgørelse år til dato blev gennemgået og sammenholdt med sidste år på samme
tidspunkt. Den fremlagte oversigt er god og overskuelig, så udviklingen kan følges meget
nøje. Der er dog ønske om, at skyldige omkostninger skal på som post eller med som bilag.

5.

Medlemsstatus
Pr. 1. april har vi 514 fuldtidsmedlemmer og 631 medlemmer samlet set. Dette er 9
fuldtidsmedlemmer færre end sidste år på samme tid. Det er dog positivt, at der kommer nye
indmeldelser næsten hver uge.

Side 1

6.

Golfring Nordjylland
Der er ca. 191 medlemmer, som har valgt at være medlem. Ørnhøj, Sæby, Dronninglund og
Blokhus har valgt at indgå samarbejde om fritspilsordning. Dette kan komme til at koste
greenfee i SKG.
Der arbejdes i øjeblikket på at indgå en aftale om samarbejde med Feriepartner, som har
ferieboliger i 8 områder. Der vil komme til at ligge flyers i alle deres ferieboliger med tilbud
om golf.

7.

Status shoppen
De sidste varer er netop kommet, så shoppen er klar til at åbne den 13. april. Åbningstiderne
er tirsdag 9-16, onsdag 13-18, torsdag 9-16 og fredag, lørdag og søndag 10-13. Såfremt der er
mange gæster, kan shoppen have åbent ud over disse tidspunkter.

8.

Jubilæum
Der skal laves gæsteliste til jubilæumsreceptionen. Der blev lavet en hurtig oplistning af
gæster, der skal inviteres: Sponsorer, golfklubber, store leverandører, presse, DGU, DGA
(Danish Greenkeeper Association), Rådmand og politikere. Yderligere forslag til gæsteliste
sendes til Jubilæumsudvalget.
Der arbejdes videre med tidsplan for jubilæumsarrangementet den 9. september.
Forslag om at lave fritspils/spil billig uge blev godkendt, så Jubilæumsudvalget kan arbejde
videre med dette.

9.

Footgolf
Aalborg Footgolf har lavet en forening. De starter op i slutningen af april. Der skal indgås en
kontrakt mellem Aalborg Footgolf og SKG. Der er pt. 5 medlemmer af foreningen.

10. Golfens Dag
Arrangementet er den 30. april 2017. Begynderudvalget er ansvarlige. Der opsættes skilt ved
Løgstørvej med spil gratis på Pay and Play. Hanna sørger for at annoncere på Facebook. Der
kommer en tidligere journalist fra Nordjyske, som vil lave et interview med spillere, der
startede sidste år. Der tages ligeledes fotos. Dette kommer på hjemmeside, Facebook og hvis
det er muligt i Nordjyske.
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11. Information til medlemmer
Der udsendes nyhedsbrev i morgen som skal indeholde information om:
●

Golfens Dag

●

Opstart Klub 9

●

Åbning af shoppen

12. Opsamlingspunkter
Handicap- og regeludvalg er et selvstændigt udvalg, som samarbejder tæt med
turneringsudvalget.
Udvalget består af formand Kim Bodsholt, Peter T. Olesen og Povl Munk.

13. Næste møde + mødekalender
Næste møde 9. maj 2017 kl. 17.00 i klubhuset. HRT har meldt afbud.
Vi fortsætter med at holde møde den anden tirsdag i måneden.
Punkter til næste møde:
●

Referater fra udvalg

●

Besættelse af udvalgsposter

14. Eventuelt
Der afholdes arrangement for medarbejdere og bestyrelse fredag den 2. juni 2017 kl. 13.00.

Status sponsor- / marketingudvalg
Intet nyt

Status Ungdomsudvalget
Intet nyt

Status Begynderudvalget
Nyt begynderhold er startet

Status hus og sekretariat
Shoppen er klar til åbning skærtorsdag. Der er et hold af frivillige klar til at betjene kunderne i
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åbningstiden.

Status turneringsudvalg
Turneringsudvalget har konstitueret sig med Leif Jensen som formand. Turneringsplanen for
kommende sæson er på plads og opgaverne er fordelt i udvalget.

Status Baneudvalget
Arbejde på banen:
Der bliver i øjeblikket fairway luftet med ny lejet maskine. Der proppes, vertikalskæres og
topdresses, for at gøre greens klar efter vinterens slid. I øjeblikket mangler vi kun få
behandlinger på greens inden gødning og varme igen får fat og jævnhed og hastighed er på
maximal igen. Der arbejdes igennem april måned med at klargøre og reparere vandingsanlæg
og dræn. Stihold vil påbegynde arbejdet med at renovere stier snarest muligt.
Efter påske bliver greens og teesteder eftersået, og ukrudtsbekæmpelse på hele banen
startes lige så efter påske. Fairway gødning skal foretages sidst i april og igen i sensommeren.
Andre små projekter gøres færdig igennem sæson. Ting som: Hævning af hul 2 på pay and
play. Opsætning af Foot Golfbane, Klipning og sprøjtning ved træer og stier på hele banen
mm. Alt andet arbejde foregår i henhold til plejeplan og gødningsplan.
Der er lavet fordeling og handlingsplan for frivilligt arbejde på banen.
Status Eliteudvalg
Træningen startede den 11. marts. Der har været afholdt fællestræning damer og herrer 3
lørdage, hvilket har været en god start. Der afholdes træningslejr i weekenden 21-23. april.
Herrerne tager til Lübcker og damerne træner hjemme, dog prøvespilles Dronninglund om
fredagen.
Eliten har tilbudt, at hjælpe med mad og oprydning i forbindelse med klubbens turneringer.

Status Jubilæumsudvalg
Der er afholdt 4 møder. Plan for jubilæumsturneringer er færdig. Flyer til omdeling er klar.
Planlægningen af den 9. september med reception, turnering og fest er i gang. Der er lejet
telt til hele ugen op til fejringen.
Der afholdes møde med klubber i klubben den 18. maj kl. 19.00.
Der er allerede nu kommet mange præmier fra sponsorer, hvilket vi er meget glade for.
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