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

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Indkommet post

Vi er godkendt af Skat til at kunne søge om momsrefusion efter indbetaling af gaver
fra medlemmerne.

3.

Økonomi
Det ser stadig ud til, vi kommer ud med et positivt resultat ved årets udgang.

4.

Status greenkeepergården

Punktet tages op på næste møde, da KJ er fraværende
5.

Status shoppen
Vi runder ca. 100.000 i fortjeneste for året. Vi forventer at lave billig uge/julegave uge i
shoppen i uge 50.

6.

Status shelters
Jesper Thøger har tilbudt at være behjælpelig med at søge byggetilladelse. Bestyrelsen
godkender placeringen af shelters som vist på oversigten uddelt på medlemsmødet (mellem
træerne ved green på hul 2 og gul/blå teested på hul 3 og ved stien mellem hul 14 og 12.
Saunte ønsker begge shelters er placeret mellem træerne.
HRT kontakter Tech College for at aftale møde (LJ og HRT deltager). Der skal laves en aftale

om tidshorisont og endelig pris for bygning af shelters. Der er et ønske om, at det skal gerne ske i
løbet af 1. halvår.
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7.

Golfring Nordjylland
Den 13. december afholdes der møde, hvor årets fordeling rent økonomi bliver lavet, da
regnskabet afsluttes 1. december.

8·

Godkendelse af privatlivspolitik (GDPR)
Blev godkendt af bestyrelsen. Udsendes til medlemmerne sammen med kontingentopkrævningen. Offentliggøres også på hjemmesiden og uddeles til alle nye medlemmer.

9·

Godkendelse af lokalregler
Lokalreglerne blev godkendt og tages med på de kommende regelkurser.

10. Referater fra udvalg
Intet nyt.

11. Information til medlemmer
●

Regelændringer:
8. januar inviteres formænd for klubber i klubben til gennemgang af regelændringerne.
16. januar og 24. januar inviteres alle medlemmer med samme formål.
Der bliver endvidere tre dage i februar, hvis der er behov for det.

●

Hole-in-one klub - Lene Krath, Jørgen N og Povl M overtager

●

Reminder om Andeturnering 2. december

●

Billig uge og Black Friday i Shoppen

●

Generalforsamling tirsdag 12. marts kl. 19.00. Evt. forslag fra medlemmer skal sendes til
bestyrelsen senest 31. januar 2019.

12. Opsamlingspunkter
● LH skriver til Saunte.
● Vi har fået afslag på ansøgning om hjertestarter fra Trygfonden. HRT sender ny ansøgning
næste år.
●

Der er lukket for vandet for i år.

12. Næste møde
18. december 2018 kl. 17.00
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13. Eventuelt
Lone Laursen fortsætter med bogholderiet efter 1. januar 2019
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