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) og Bjarne
Svendsen
(BS)

Afbud:

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

3.

Indkommet post
Bestyrelsen beklager at et medlem har henvendt sig vedr. aldersgrænse til Spar Nord. Henvendelser
vedr. turneringer skal gå til bestyrelsen og ikke direkte til sponsorer.

Der orienteres om

forretningsgangen på næste medlemsmøde.
Fremadrettet kan juniorer deltage i vores egne turneringer.
Der er kommet en henvendelse vedr. ændret tidsinterval for starttider. Antallet af bekræftede tider
er uændret i forhold til sidste år og antallet af greenfee indtægter er stigende. Vi vil nøje følge
tilbage meldinger i Golfspilleren i centrum og følge den økonomiske udvikling i forhold til greenfee
indtægter.
Der er kommet en henvendelse vedr. reservering af tider i golfbox. Povl besvarer denne.
Henvendelse vedr. markedsføring af fredagsgolf. Povl svarer på dette.
Henvendelse vedr. tilbagebetaling af kontingent. Klubben kan ikke tilbagebetale allerede indbetalt
kontingent, men klubben vil ved dødsfald og alvorlig sygdom evt. mod lægeerklæring ikke fastholde
betaling af kontingent for et helt år, ansøgning sker til bestyrelsen.
4.

Økonomi
Henrik gennemgik budgettet. Der er ikke væsentlige afvigelser ift. det budgetterede.
Reparation af træ på hul 13 koster klubben 14.000,. Saunte betaler samme beløb.
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5.

Medlemsstatus
Vi er gået fra 630 medlemmer til 654, men vi er stadig 31 medlemmer færre end på dette tidspunkt
sidste år. Vi har 467 medlemmer i aldersgruppen 6590 år.

6.

Forni/bagni
Der er kommet en henvendelse fra en del ældre medlemmer, som ikke kan klare at spille forni.
Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalget kan udstede en dispensation til de ældre
medlemmer, der har et fysiske handicap, så de må gå ud på bagni. De får udleveret et mærke, som
skal sidde synlig på deres bag. De der går ud på bagni har stadig ikke nogle rettigheder og skal vige
for de spillere der kommer fra forni.

7.

Information til medlemmerne
Hvis man ønsker nyheder i nyhedsbrevet skal man sende en færdig tekst til sekretariatet. Lone vil så
sørge for, at det komme med.

8.

Arbejdsbeskrivelser for udvalg.
Udsættes til næste møde. Arbejdsbeskrivelser lægges på drev senest den 12. juli 2016. Helle
opretter særskilt mappe til disse.

9.

Næste møde
Tirsdag den 12. juli 2016, kl. 17.00

10. Eventuelt
Limfjordsgolf er nu definitivt lukket.
Vi har 25 års jubilæum næste år. Der nedsættes et jubilæumsudvalg. Lars, Bjarne og Helle er
medlemmer.
Status sponsor / marketingudvalg
Der er søgt og modtaget sponsorat fra Aalborg Kommune til aktivering af 55+ aldersgruppen, der
anvendes til at udvikle/forbedre SKG´s træningstilbud.
Der arbejdes på at forbedre tilkørsels skiltning i forbindelse med MiD, og arbejdet med tilgang af nye
sponsorer i 2017 er under opstart.
Medlemmer der arbejder for eller har virksomhed der er interesserede i at blive sponsor, er
velkommen til at kontakte marketing og sponsorudvalget.
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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
Overordnet går det godt på banen. vi er ved at have afsluttet mange af
de projekter som vi har sat i

gang i sæsonen 2016. Her kan bla. nævnes :
● Opretning og opfyldning af bunkerkanter og sand.(sæson projekt)
● Etablering af ny spunsvæg på hul 13
● Omfattende beskæring og fældning af døde træer på banen. (4 til 5 års projekt)
● Roughklipning udtynding (4 års projekt)
● Plantning af nye træer på banen (30 års projekt)
● Dræning og reparation af områder (3 års projekt hele banen)
● Reparation af vandingsanlæg (sæson projekt)
● Ukrudtsbekæmpelse green, fairway, teesteder (2 års projekt)
● Renovering og opretning af græskvalitet på Driving Range(2 års projekt)
● Etablering af rist med ny stig og dræn på hul 4 (sæson projekt).

Der er købt lidt ekstra fairway gødning hjem til de tørkepletter vi har derude. Denne beslutning er
taget ud fra at vi har haft 2 hårde tørkeperioder uden nedbør og dette har taget hårdt på vores
fairways.
Greens og teesteder er vores fokus i øjeblikket.
Der er stadig projekter på banen, der ikke er nået d
a
tiden og mandskab ikke er til det, men vi når så
meget som vi kan inden for de rammer, der er.
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Status eliten
Intet nyt
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