Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 15. juni 2016.
Mødedeltagere:
Povl Munk (PM), Henrik Eeg Knudsen (HEK), Lars Poulsen (LP), Kalle Jensen
(KJ), Jørgen Nielsen (JN), John Sohn (JS), Helle Rahbek Thomsen (HRT) , suppleanter Hanna
Kristensen (HK)
Afbud: 
Bjarne Svendsen
(BS)


1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

3.

Indkommet post
Povl besvarer henvendelse vedr. dispensation til at starte på bagni. Forretningsudvalget
mødes med ni huls klubberne der spiller mandag og tirsdag.

4.

Økonomi
Pga. ferie behandles punktet på vores næste møde.

5.

Medlemsstatus
Det er samme medlemstal som sidste måned, dog har vi mistet 2 passive medlemmer, men
fået fuldtidsmedlemmer i stedet for.

6.

Information til medlemmerne
Der udsendes snart spørgeskemaer fra Golfspilleren i centrum. Bestyrelsen opfordrer til at
besvare skemaerne.
Husk tilmelding til Pro´ens jubilæumsturnering den 7. august 2016.
Den 7. august 2016 kl. 12.30 er der arrangeret gratis golf for alle, der har lyst, så inviter
familie, venner og naboer til at komme. Vi mødes i klubhuset til orientering og derefter
øves der på udslagsbanen. Kl. 14 afvikles der Texas match i hold på Engsløjfen.
Efterfølgende er der mulighed for at købe øl, vand og grillpølser i klubhuset.
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Der er stadig ledige pladser til Golf Tour Nordjylland 25.  27. juli, så tilmeld jer til denne
hyggelige tre dages turnering, hvor vi først spiller i Sebber, derefter Aars og slutter i Rold.
7.

Sekretariatet
Bestyrelsen har med beklagelse modtaget Lones opsigelse. Vi takker alle Lone for den store
og engagerede indsats i klubben.
Der blev truffet beslutning om, at der i løbet af efteråret drøftes løsningsmuligheder i
forhold til sekretariatet. Det blev aftalt, at der frem til nytår vil være følgende
arbejdsfordeling:
● Lone løser alle opgaver i forhold til bogholderiet
● Povl og Jørgen (forretningsudvalget) løser øvrige opgaver i sekretariatet

Denne løsning gør, at vi kan holde budgettet og har tid til at finde den rigtige løsning i
forhold til sekretariatet.
8.

Arbejdsbeskrivelser for udvalg.
Udsættes til mødet den 13. september 2016. Henrik og Helle gennemarbejder alle
arbejdsbeskrivelser til mødet.

9.

Næste møde
Tirsdag den 9. august 2016 kl. 17.00

10. Eventuelt
Baneudvalget får til opgave at finde en løsning i forhold til det dårlige udsyn på hul 9.
Husudvalget ser på mulig flytning af sponsorskilt ved klubhuset.
Der er kommet navneskilte til vores sløjfer. De opsættes snarest muligt.
Status sponsor / marketingudvalg
Home sponsorat evalueret, der er ny aftale undervejs.
Status Ungdomsudvalget
Intet nyt
Status Begynderudvalget
Intet nyt
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Status hus og sekretariat
Tur Nordjylland 25. juli er på plads og de frivillige er klar.
Har haft besøg af levnedsmiddelkontrollen. Der er få tiltag, der skal gøres.
Det er et problem, at griller ikke er rengjort efter brug.
Der er ingen baneservice i uge 28 og 29.
Status turnerings, handicap og regeludvalg
Intet nyt
Status Baneudvalget
Vi har i øjeblikket det bedste bud på en perfekt bane. Alle klippede områder fremstår
velplejet og indbydende til alles tilfredshed. Arbejdet omkring søen ved hul 13 er færdig
med godt resultat. Arbejdet ved søen hul 5 færdiggøres når tiden tillader (areal under
reparation).
Roughen klippes i bund til efteråret, som led i en 5 års plan (anden gang).
Materiel:
Der udestår reparation af roughklipper 4100. Øvrige maskiner er kørende uden ekstra
udgifter.
Mandskab: Mandskabet knokler det bedste de har lært, og gør det fantastisk godt. Der er
fundet penge i budgettet til en ferieafløser.
Status eliten
Intet nyt
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