Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 20. februar 2018
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Bjarne Svendsen (BS), Leif Jensen (LJ), Leif Harboe (LH), Bjarne
Svendsen (BS), Helle Rahbek Thomsen (HRT), Kalle Jensen (KJ), suppleant Lene Merete Krath (LK),
suppleant Hanna Kristensen (HK)
Afbud: Jørgen Nielsen (JN)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2.

Indkommet post
Det grønne regnskab har fået en grøn smiley. Regnskabet opsættes på tavle i klubhuset.

3.

Økonomi - Regnskab 2017
Årets resultat bliver et overskud på ca. 57.000,-.

4.

Budget 2018
Bestyrelsen gennemgik budget 2018. Resultatet er en overskud på ca. 10.000,-.
Nedenstående udgifter er indregnet i budgettet.
Forretningsudvalget har indgået aftale om printer med Docuprint, Nibe. Pris kr. 572,- pr. mdr.
Docuprint er blevet ny sponsor i klubben.
Computer og styringsenhed til vandingsanlæg er gået i stykker. Pris for ny er kr. 22.000,- incl.
moms.
Motor på bunkerrive er stået af og kan ikke repareres. Tilbud er indhentet fra Toro. Pris kr.
25.000,- excl. moms. Bestyrelsen godkendte begge køb.
KJ følger elforbruget på greenkeepergården.
Der er d.d. restancer på ca. 250.000,- kr. på kontingenter. PM går i gang med at rykke de
medlemmer, der endnu ikke har betalt.

5.

Medlemsstatistik
Pr. januar 2017 havde vi 626 medlemmer - i januar 2018 er der 640 medlemmer. Der er et
fald på 55 fuldtidsmedlemmer fra 552 til 497. Der er en stigning på 46 medlemmer på Pay
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and play.

6.

Status shoppen
Det er besluttet, at sælge poloer med klubbens logo, der er broderet på. Pris 299,- kr. Der er
valgt hvid med sort logo og turkis med hvid logo til damer og til herrer er der valgt hvid med
sort logo og blå med hvidt logo.

7.

Udvalgsbeskrivelser
Sponsor- og marketingsudvalget holder møde i starten af februar, hvor beskrivelsen bliver
færdiggjort. Øvrige udvalg er færdig. PM underskriver og sender til HK, som offentliggør på
hjemmesiden under hvert udvalg.

8.

DGI´s regler for bestyrelsesarbejde
Ingen ændringer pt. Vi tager punktet op i forbindelse med budget 2019.

9.

Referater fra udvalg
Henvendelse fra medlem vedr. opsætning af out of bounds på Pay and play blev godkendt.
PM giver Jesper Brandt besked om at iværksætte dette.

10. Information til medlemmer
Modeshow den 22. marts 2018.
Indkaldelse Generalforsamling 15. marts 2018
Klub 9 - ønske om hjælpere
Nibe Handelsstandsturnering flyttes fra foråret til den 2. september 2018.

11. Opsamlingspunkter
PM samler op på mail til Kommunen i forhold strømafgift i forbindelse med at klubben har
fået jordvarme.

12. Næste møde
Den 20. marts 2018.

13. Eventuelt
Der afholdes modeshow den 22. marts kl. 19.00. Der serveres ost/pølsebord incl. to glas vin
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til en pris på kr. 75,-. Der er fundet 3 damer og en herre til catwalken.
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