
 

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 18. juli 2017

 

Mødedeltagere: Jørgen Nielsen (JN), Bjarne Svendsen (BS),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: Povl Munk (PM) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt.  

 

2. Indkommet post 

SKG er tilmeldt juniorugen. 

 

3. Økonomi 

Der er et udestående på ca. 300.000,- kr. Der udsendes rykkere med 7 dages frist til de, der 

endnu ikke har betalt kontingent for 2. halvår. Såfremt der ikke betales inden fristen udløber, 

bliver DGU kortet lukket. 

Budgettet blev gennemgået. Prognosen for 2017 viser et underskud på ca. 100.000,- kr., 

hvilket skyldes en uforudset feriepengeforpligtelse og tyveri for 30.000,- kr. af diesel og 

gødning. Der har været ekstraordinære udgifter til reparation af maskiner. Det afsatte beløb 

på budgettet er brugt på nuværende tidspunkt, der har været 2 store reparationer i sidste 

måned. 

 

4. Plan og økonomi for maskinpark 

Jesper Brandt har udarbejdet en oversigt over maskinparken med angivelse af anskaffelsesår 

og stand. Denne blev gennemgået.  

Forretningsudvalget og LH laver oplæg til udskiftning af maskiner til næste bestyrelsesmøde. 

Vi er nødsaget til, at der skal ske noget i forhold til maskinparken.  

 

5. Medlemsstatus 

Pga. PM´s ferie er status ikke trukket, men klubben har fået flere medlemmer siden sidste 

måned og der er ikke nogle, der har meldt sig ud. 
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6. Status Shoppen 

Pt. har vi solgt for 70.000,- kr.l, hvilket er over det forventede. 

 

7. Jubilæum 

Der er allerede nu venteliste til vores jubilæumsmatch.  

BS og PM udarbejder forslag til gæsteliste til receptionen, som sendes til bestyrelsen, som 

kan supplere, hvis der er flere, der skal inviteres. 

Vi skal have frivillige til at hjælpe i jubilæumsugen og til festen.  HRT udarbejder opslag, der 

udsendes til medlemmerne og opsættes på opslagstavle. Tilmelding skal ske til JN. 

Da sætternissen har været på spil udsendes flyer med jubilæumsfesten til medlemmer igen. 

Flyer med spil billig uge sendes til kontoret.  Hanna lægger den på hjemmesiden og udsender 

på facebook i uge 30. 

Jubilæumsudvalget står for selve jubilæumsmatchen og finder hjælpere til opgaverne. 

 

8. Golfring Nordjylland 

Intet nyt. 

 

9. Referater fra udvalg 

Ingen punkter indkommet til behandling. 

 

10. Information til medlemmer 

Der skal udsendes nyhedsbrev med information om: 

● At der er ledige bagskabe 

● Opslag om frivillige til jubilæumsugen - se pkt. 7. 

 

11. Opsamlingspunkter 

Intet nyt 

 

12. Næste møde 

15. august 2017  

 

13.  Eventuelt 

Intet  
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