
 

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 19. september 2018 

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

Kalle Jensen (KJ),  Helle Rahbek Thomsen (HRT), Leif Jensen (LJ), suppleant Lene Merete Krath (LK),  

Afbud: suppleant Hanna Kristensen (HK)  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 3a Golfring Nordjylland blev tilføjet. Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Indkommet post 

● Arbejdstilsynet har været på besøg og vi fik ingen anmærkninger.  

● Vi har fået afslag fra DGI/DIF på ansøgning. Vi sender ny ansøgning. 

● Der er kommet flere mails fra DGU vedr. de nye regler. DGU har ikke materiale klar endnu, 

så vi afventer lige og ser i forhold til afholdelse af regelkursus, da vi skal have materiale at 

udlevere til medlemmerne. 

● Der er kommet datoer for Danmarksturneringen næste år. 1. og 2. spillerunde er 4.-5. 

maj, 3. og 4. spillerunde er 15.-16. juni og 5. og 6. spillerunde er 17.-18. august 2019. 

● Lone Laursen har sagt op med udgangen af 2018. Hun udarbejder årsregnskab til 

generalforsamlingen. Vi skal have fundet en løsning i forhold til at løfte opgaven. 

 

3. Økonomi  

Bestyrelsen gennemgik forretningsudvalgets forslag til revideret budget. Der skal fortsat være 

stor fokus på udgifterne. Der forventes et positivt resultat svarende til oprindeligt budget. 

Det reviderede budget blev godkendt. 

 

3a. Golfring Nordjylland  

Status på antal gæster blev gennemgået og vi ligger nr. 2 ift. besøgstal. Der blev drøftet 

muligheder for udvidelse af klubber i Golfringen. 

 

4. Status greenkeepergården 

KJ orienterede fra nyligt afholdt statusmøde med greenkeeperne. De er tilfredse med den 

nye ordning.  
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5. Persondataforordningen 

Intet nyt  

 

6. Status shoppen 

Det har været et fint år i shoppen. Omsætningen pt. ca. 315.000,- 

  

7. Status shelters 

HRT oplyste, at Tech College gerne vil bygge shelters. Pris på materiale er kr. 15.000,- + 

moms. Vi skal have bygget 2. De kan dog ikke give et tidspunkt for, hvornår de har elever, 

som kan bygge dem.  

LJ undersøger om vi skal have byggetilladelse.  

LH og BS går i gang med at søge fonde. 

 

8. Referater fra udvalg 

Intet nyt. 

 

9. Information til medlemmer 

● Lokalregel om at der spilles med layup fra nu 

● Der søges frivillige til malerhold til klubhuset. Henvendelse til Jørgen Nielsen 

 

10. Opsamlingspunkter 

● PM har af SKAT fået at vide, at vi skal have en §8 a godkendelse, så kan vi søge om 

momsrefusion - det er igangsat 

● Vi afventer information om mødedato fra Saunte. LH udarbejder dagsorden til mødet, 

hvor han deltager sammen med forretningsudvalget. 

● Ansøgning om hjertestarter fra Trygfonden er sendt 23. august 2018. Vi kan forvente svar 

omkring december. 

● Status vand: Der er lækage på hul tre, men vandet lukkes, når vi ikke skal bruge det 

● Forslag til projekter, hvor vi kan søge fonde: Forbedring af tarket på drivingrange 

 

12. Næste møde 

16. oktober 2018 kl. 17.00 
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13. Eventuelt 

Der var 370 golfere, der købte mad i Spil billig uge. 

KJ følger op på dato for medarbejderarrangement på Greenkeepergården. 

Vi igangsætter afholdelse af hjertestarterkursus. 
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