Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 13. oktober 2015.
Mødedeltagere:
Lars Poulsen (LP), Povl Munk (PM), John Sohn (JS), Jørgen Nielsen (JN), Henrik Eeg
Knudsen (HEK), Kalle Jensen (KJ), Helle Rahbek Thomsen (HRT), suppleant Christian Roskjær
(CR) og Lone

Laursen (LL)
Afbud:

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat blev godkendt.
3.

Medlemsmøde herunder strategi
Robert A. Enroth fra DGU var inviteret til at deltage i mødet, for at drøfte afvikling af medlemsmøde
og planlægning af arbejdet med strategi for klubben.

4
. Indkommet post
Povl følger op på henvendelse vedr. gødningsregnskabet for sidste år.
Henrik svarer på henvendelse på debatforum vedr. økonomi.
5. Økonomi
Henrik fremlagde budget pr. 30/9. Det ser ud til, at der skal findes besparelser for kr. 50.000,- for
ikke at få underskud. Derudover forudsættes det, at der ikke kommer uforudsete udgifter. Vi kan
håbe på, at greenfee indtægter i 4. kvartal bliver større end i 4. kvartal 2014.
6. Medlemsstatus
Lars fremlagde medlemsstatus pr. 1. oktober 2015. Vi har pt. 583 fuldtidsmedlemmer, en fremgang
på 7 fuldtidsmedlemmer i forhold til sidste måned. Medlemsstatus for alle typer af medlemskab er i
alt 706 - en fremgang på 6.
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7. Ny hjemmeside
I forbindelse med etablering af ny hjemmeside har markedsføringsudvalget indhentet tilbud fra 3
forskellige leverandører.
Leverandørerne har givet tilbud med baggrund i en kravspecifikation, der er opstillet af en
arbejdsgruppe (Henrik Svenstrup, Jens Egsdal Lauersen, Jesper Thøger Christensen). Der er afholdt
møde med leverandørerne, hvor sekretariatet har deltaget for at sikre, en fælles opfattelse af
implementeringsforløb og efterfølgende support.
Bestyrelsen besluttede, at følge indstillingen fra markedsføringsudvalget og vælge tilbuddet fra
Bymedia.
Ansvaret for implementering af hjemmesiden placeres i sekretariatet. Der nedsættes en
arbejdsgruppe bestående af Lone, Helle og yderligere et medlem. De skal tage sig af opbygning og
lave struktur.
Den nye hjemmeside er en investering i 2016, som afskrives over 3 år.
8.

Information til medlemmer
Der afholdes medlemsmøde torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 i klubben.

9.

Næste møde
3. november kl. 17.00.
Povl laver oplæg til dagsorden til medlemsmødet.
Det blev besluttet, at Pkt. orientering fra udvalg på dagsordenen ændres til Spørgsmål til udvalg. Alle
udvalgsformænd sender skriftlig orientering til hele bestyrelsen inden mødet. Orienteringerne
skrives ind i referatet.
Såfremt udvalg ønsker et pkt. på dagsordenen til drøftelse/beslutning sendes skriftlig indstilling til
Helle, så det kan komme på dagsordenen.
Lone laver oplæg til koncept for hotelaftaler og sponsoraftaler. Skal på næste møde.
Der afholdes heldagsmøde den 9. januar 2016 kl. 8.00-?
Dato for generalforsamling skal fastsættes på næste møde.

10. Eventuelt
Lone indkalder klubberne der er med i Limfjordsgolf til møde.
Orientering fra udvalg:
Frivilligudvalg:
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Der har været afholdt møde med de frivillige, der deltog i uge 34. Ugen blev evalueret og justeringer
er aftalt, så alt er klart til næste år.
Begynderudvalg:
Intet at bemærke.
Eliteudvalg:
Der er etableret et koordineringsudvalg for eliten. Udvalgets medlemmer er Jens Nielsen, Jesper
Thøger Christensen, Hanne Thomasen og Helle Rahbek Thomsen. Første møde er torsdag den 15.
oktober.
Der er fortsat et eliteudvalg for herrerne og damerne. De mødes med Jesper Mikkelsen i forhold til
planlægning af træning m.v.
Der er tilmeldt et herrehold i 3.division samt et herre og damehold i kvalifikationsrækken i
Danmarksturneringen.
Ungdomsudvalg:
Der vil hen over vinteren ske et skifte i sammensætningen af ungdomsudvalget, da nye forældre vil
træde ind. Juniorerne træner henover vinteren hver lørdag kl 9.00 til 12.00.
Baneudvalg:
Der har været afholdt baneudvalgsmøde den 23. september, hvor der først blev foretaget en
inspektion af banen og efterfølgende sat fokus på områder. Baneudvalget samlede en lang liste med
forskellige indsatsområder og disse vil nu blive prioriteret i forhold til arbejdsindsats og økonomi.
Der vil blive afholdt nyt baneudvalgsmøde i januar - forud for budgetmødet i bestyrelsen.
Herre og dame teestedet på hul 7 og hul 17 er sat sammen for at beskytte teestederne. Henover
vinteren er vi nødt til at fortsætte med denne løsning - så må vi se om vi kan finde en anden løsning,
når der igen kommer vækst i græsset.
Sponsorudvalg:
Intet nyt
Marketingudvalg:
Ny hjemmeside - se pkt. på dagsordenen
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Hus og sekretariat:
Der afholdes møde med serveringsholdene senere på måneden. Ca. 950 gæster er blevet serviceret
med stor succes i år.
Turneringsudvalg og Handicap- og regeludvalg:
Der har været afholdt turnering for frivillige, Klub 9 afslutningsmatch samt turnering i Natgolf.
Baneservice:
Baneservice har fungeret fint. Der er kommet tilsagn fra et par nye, der ønsker at køre baneservice.
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