Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 13. september 2016.
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Kalle Jensen (KJ) , Lars Poulsen (LP), Jørgen Nielsen (JN), John
Sohn (JS), Helle Rahbek Thomsen (HRT), suppleant Bjarne Svendsen (BS)
Afbud: Henrik Eeg Knudsen (HEK), Hanna Kristensen (HK)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

3.

Indkommet post
PM og JN deltager i SGN møde den 4. oktober 2016.
Henvendelse fra Bravo Tours behandles i Sponsor og marketingsudvalg.
BS besvarer henvendelse vedr. blokering af tider i golfbox.

4.

Økonomi
Der afholdes møde i økonomiudvalget ift. greenkeepergården den 19. september 2016.
Hvis budgettet på greenkeepergården holder, går regnskabet for 2016 i nul. Der er ikke
plads til uforudsete udgifter.

5.

Medlemsstatus
Der er en positiv udvikling i medlemstallet, hvilket skyldes Golfring Nordjylland, banen og
den modtagelse nye i klubben får. Vi har fået 14 nye fuldtidsmedlemmer mere siden sidste
måned. Vi er nu på 553 fuldtidsmedlemmer og 657 medlemmer i alt.
Der orienteres om footgolf på medlemsmødet.

6.

Information til medlemmerne
Der afholdes klubmesterskaber den 17. 18. september 2016.
Der afholdes medlemsmøde den 17. november 2016 kl. 19.00 i klubhuset.
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Efterårsbehandling af banen starter den 19. september.
7.

Arbejdsbeskrivelser udvalg
Udvalgsformændene sørger at udvalgene får de generelle kommentarer indarbejdet i
arbejdsbeskrivelserne for udvalgene. Årshjul for udvalg og opgaver skal indskrives.
Budgetoplæg skal på som arbejdsopgave i udvalgene. Arbejdsbeskrivelserne skal drøftes i
de respektive udvalg, så vi er sikre på, at alle er involverede og tager ejerskab.
Alle udvalg skal komme med budgetoplæg til 2017 senest 1. december 2016.
Åbent hus og golfens dag er Begynderudvalgets opgave.
Webudvalgets arbejdsbeskrivelse drøftes på næste møde.
Info til klubbens hjemmeside og facebook varetages af alle udvalg, men er Webudvalgets
ansvar.

8.

Golfring Nordjylland
Alle klubber ønsker at fortsætte aftalen i 2017 og det forventes, at prisen vil være uændret.
Den endelige aftale indgås den 27. oktober 2017. Hjørring overtager formandskabet.

9.

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

10. Næste møde
11. oktober 2016 kl. 17.00
11. Eventuelt
Intet under dette punkt
Status sponsor / marketingudvalg
Der er afholdt afsluttende sponsormatch med fint fremmøde. Vi er taknemmelige for vore
gode og loyale sponsorer. De nød dagen og der var stor ros til banen, arrangementet og
klubben som helhed.
Udvalget har fordelt opgaver med at øge antallet af sponsorer med nye sponsorater, såsom
logo på træningsbolde etc. De der kender eller er interesserede i at blive sponsor er vel
kommen til at kontakte udvalget.
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Status Ungdomsudvalget
Intet nyt
Status Begynderudvalget
Intet nyt
Status hus og sekretariat
Intet nyt
Status turnerings, handicap og regeludvalg
Intet nyt
Status Baneudvalget
Banen står i øjeblikket rigtig flot, og flere af områderne har fået megen ros for den kvalitet
og pleje der i 2016 er blevet udført på anlægget. Teestederne er kommet rigtig flot med
masser af græs og minimalt med ukrudt. De fremstår jævne og pæne. Greens er i en super
tilstand i år, god hastighed, jævne og med en flot og tæt græstæppe. Arbejdet med
luftning, topdress, mikronæring, gødning, vertikalskæring, tromling har båret det rigtig
resultat med sig. Banens materiel er i ok stand. Vandingsanlæg køre ok, dræn,
markeringsmateriel er funktionelt. Fairway skal dybdeluftes, og evt. topdresset. Bunkers
fremstår med fine kanter og i god stand, der skal dog snart laves en frivillig dag, hvor der
igen bliver samlet sten i dem, så de sidste bunkers kan blive efterfyldt med sand.
Efter uge 38 går vi igang med efterårspleje, propning, eftersåning, klipning af høj rough
beskæring, maskinrenovering/service mm.
Der er iværksat plan for udskiftning af måtter på range og Engsløjfen.
Status Eliteudvalg
Der afholdes møde den 27. september.
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