Referat af bestyrelsesmøde i SGK 19. september 2017
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Bjarne Svendsen (BS), Kalle Jensen (KJ), Jørgen
Nielsen (JN), Leif Jensen (LJ), Leif Harboe (LH)
suppleanter: Lene Krath (LK) og Hanna Kristensen (HK)
Afbud: Helle Rahbek Thomsen (HRT)
1. Godkendelse af dagsorden
l Dagsorden godkendt
2. Indkommet post
l Invitation til SGN-samarbejde 9. oktober - PM og JN deltager.
l Invitation til at deltage i Dansk Golfunions arrangement, der skal være opstart på
forbedring af golfens omdømme.
l Aalborg Kommune inviterer til: Styrk fællesskabet - og boost trivslen i din
forening. 25. oktober kl. 17.30-21 i Gigantium.
3. Økonomi
l Forventet underskud for 2017 ser i øjeblikket ud til at blive på kr. 63.000. Reparation og vedligehold er forhøjet i forhold til budgettet.
4. Udskiftning af maskinpark
l Punktet flyttes til punkt 7.
5. Restanceliste kontingent
l Der tages initiativ til at inddrive manglende kontingent fra 5-6 personer v. advokat.
Nogle få kontingenter bliver afskrevet.
6. Status shoppen
l Omsætningen har været på kr. 177.000, og forventet omsætning inden årets
udløb er kr. 200.000.
7. Generalforsamling
l Vi har gennemgået forløbet for torsdag.
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8. Golfring Nordjylland
l Der har været afholdt møde i Golfring Nordjylland i dag. Formandsklub næste år
bliver SKG. Prisen pr. runde er væsentligt stigende i øjeblikket. SKG har haft
suverænt flest gæster og kan dermed forvente en stigende andel. Prisen for
medlemskab næste år bliver uændret kr. 600.
l Samarbejde med feriepartner kommer til at bestå af foldere, der kan uddeles
sammen med det materiale, de i forvejen leverer til deres gæster.
l Der arbejdes med at lave fælles indkøbsaftaler for klubberne.
l Næste møde i Golfring Nord er 14. november.
9. Referater fra udvalg
l Efterårsarbejde igangsættes på banen:
Propning og eftersåning af greens, teesteder og fairways
Klipning af Høj Rough
Dybdeluftning af greens og teesteder
Beskæring og fjernelse af udgåede træer på hele anlægget
Dybde vertikalskæring af Greens, teesteder og fairways
Div. reparationsopgaver på udsatte steder og af banemarkering
Reparation af bunkerkanter mm.
mm.
Arbejdes påbegyndes i uge 38 med propning af greens og teesteder.
Da temperaturen er faldende, overgår vi inden længe til vores vinterregler, som vil
blive slået op på Banestatussiden. Der laves vintergreens og vinterteesteder, som skal
bruges i forbindelse med frostvejr.
10. Information til medlemmer
l Kalender på hjemmesiden - vi forsøger at blive bedre til at opdatere. HK opretter
bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd som administratorer, så flere kan
bidrage til at gøre kalenderen mere aktuel.
Opfølgningspunkter:
l Vandovervågning - status på vand til bane. Vi har et forbrug på ca. 8.000
kubikmeter pr. år og regner med at nå op på et forbrug på max. 10.000
kubikmeter.
l Arrangement med medarbejdere - fredag 13. oktober kl. 12 foreslås.
l Shelters - KJ, LJ og JN går i gang med at undersøge priser, muligheder,
materialer, tilladelser.
l Kontingent - Bliv medlem af SKG 2018 nu og spil resten af 2017 gratis.

2

l Næste møde: 17. oktober.
Referent/
Hanna Kristensen
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