Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 20. juni 2017
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Jørgen Nielsen (JN), 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: Bjarne Svendsen (BS)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

2.

Godkendelse af referat
Da bestyrelsen godkender referatet inden udsendelse udgår pkt. på dagsordenen.

3.

Indkommet post
Der er bestilt 10 Golfhæfter, 6 er allerede solgt.
Der kommer besøg fra DGI den 30/6-1/7 2017.
I uge 29 (40 deltagere) og 30 (34 deltagere) afholder Sportshøjskolen arrangement i klubben.
Der er 4 andre klubber med i arrangementet.
Der er kommet rapport fra Golfspilleren i centrum. Vores driving range er gået meget op i
score pga. de nye udslagsmåtter. Meget positive meldinger på alle områder.
PM sender password og login til hele bestyrelsen.

4.

Økonomi
Status på økonomien med kommentarer var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Budgettet
holdes.
Til næste møde ønsker bestyrelsen et halvårsregnskab med noter. BS sørger for dette.
Bestyrelsen ønsker en oversigt med evt. udestående kontingent.

5.

Medlemsstatus
Pr. 1. maj har vi 536 fuldtidsmedlemmer og 683 medlemmer samlet set. Dette er en
fremgang på 7 fuldtidsmedlemmer og 29 medlemmer i alt i forhold til sidste år på samme tid.
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Stor fremgang i medlemmer på Pay & play pt. 35 medlemmer.
Fremadrettet behandler vi medlemsstatus en gang pr. kvartal. Dvs. januar, april, juli og
oktober.

6.

Besættelse af udvalgsposter (Klub 9)
Vi mangler en til at stå for Klub 9. PM skriver ud til hjælperne fra sidste år og prøver at finde
en, som vil stå for dette.

7.

Plan og økonomi for maskinpark
Der er nedsat et udvalg med Leif Harboe, Bjarne Svendsen og Lone Laursen, der skal se på
muligheder ifm. maskinparken. BS indkalder til møde snarest.

8.

Status Shoppen
Pt. omsættes der for ca. 10.000,- kr. pr. uge. Bestyrelsen følger op på regnskabet på næste
møde.

9.

Jubilæum
Forslag til invitation til reception udarbejdes af HRT. Sendes til bestyrelsen til godkendelse.
Forretningsudvalget udarbejder gæsteliste. Klubben ønsker pengegaver til shelters. Dette
skrives på invitationen.
HRT udarbejder 3 flyers for Jubilæumsudvalget. Disse sendes til bestyrelsen.
Turneringsudvalget hjælper til jubilæumsturneringen. LJ sørger for at tage dette med til
turneringsudvalget.
Jubilæumsudvalget skal undersøge, om det firma, der skal leverer maden til festen, kan stå
for personale til anretning og servering af mad.

10. Golfring Nordjylland
Samarbejdet med Feriepartner er komme for sent i gang i forhold til i år. Der arbejdes videre
med projektet, så vi kan komme godt i gang i forhold til det kommende år. Der udarbejdes
oplæg i forhold til det praktiske i aftalen, som skal drøftes med Feriepartner.

11. Referater fra udvalg
HK opretter fora på hjemmesiden under hvert udvalg - Info til medlemmer. Her kan
medlemmerne læse nyheder i forhold til de enkelte udvalg.
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Formændene for alle udvalgene sender referater til bestyrelsen.

11. Information til medlemmer
Der er i skrivende stund udsendt nyhedsbrev med information om:
●

Invitationer fra andre klubber findes i ringbind i skranken ved probox

●

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9. september, for der fejrer vi klubbens 25 års
jubilæum med match, reception og fest

●

Vi mangler frivillige til at passe hul 2 i Himmerland Made in Denmark primært torsdag.
Håber der er flere der kan tænke sig at deltage. Det er sjovt og hyggeligt. Tilmelding skal
ske på dette link: http://www.tilmeld.dk/FrivilligMID2017.

●

Medlemsmøde afholdes den 14. november 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

12. Opsamlingspunkter
Der Indhentes tilbud på klubbens forsikringer - HRT ansvarlig
Der følges tæt op på vores forbrug. Læses af pr. 30/6 2017. I forhold til vandafledningsafgift
tager KJ kontakt til BS og følger op med Saunte.

13. Næste møde
Næste møde 18. julij 2017 kl. 17.00 i klubhuset.

14. Eventuelt
Sponsortryk på rangebolde forsvinder. PM tager kontakt til trykkeren.
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