Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 22. januar 2019
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Jørgen Nielsen (JN),  Bjarne Svendsen (BS), Leif Harboe (LH),
Helle Rahbek Thomsen (HRT), Leif Jensen (LJ), Kalle Jensen (KJ), suppleant Lene Merete Krath (LK),
suppleant Hanna Kristensen (HK)
Afbud:

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Indkommet post

Der er indgået greenfee aftale med Hotel Phønix i Aalborg, som vil henvise golf
gæster

til os.

Der er kommet tilbud om, at vi kan indgå en samarbejdsaftale med DGU i forhold til
rekrutteringsforløb for at få nye medlemmer. Bestyrelsen er enige om, at vi skal indgå
i dette samarbejde.
Vi har fået henvendelser om at reklamere for forskellige tilbud. Vi lægger ikke opslag
på Facebook, men alle er velkomne til at sende/aflevere opslag, som sættes på
opslagstavlen i klubben.

3.

Økonomi
Regnskabet er ikke færdigt endnu, men det ser ud til, at det bliver et positivt resultat.

4.

Budget 2019
Det reviderede budget blev grundigt gennemgået. BS tjekker tallet til drift af klubhus ved
Lone. Budgettet gøres endelig færdigt på næste møde. Til næste møde sender BS
regnskabstal for årene 2016 - 2018.

5.

Status greenkeepergården
KJ har tjekket el og vand. Tallene følger niveauet fra tidligere. KJ gav en status på timer og
ferie. Det følger den aftalte plan.
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6.

Status shoppen
Der er lavet status dd. Fortjenesten i shoppen er 125.000,- kr. i 2018.

7.

Status shelters
LJ og HRT har haft møde med Tech College. De laver oversigt over materialer og pris på
samme. Ansøgning om byggetilladelse er sendt til Kommunen.

8.

Medlemsstatus
Der er pt. 592 medlemmer. Der er 446 fuldtidsmedlemmer, hvilket er en nedgang på ca. 50
medlemmer i forhold til 2018.

9· Gennemgang af gratisydelser
Bestyrelsen har besluttet, at arbejdende bestyrelsessuppleanter får godtgørelse. Det tages op
til drøftelse hvert år.

10. Deltagelse i forårsmesse
Klubberne i Golfring Nordjylland har foreslået, at vi deltager i Forårsmessen, som er fra den
5-7. april 2019. Vi deltager, hvis de andre klubber er med.
Det skal undersøges, om vi evt. skal være med på Mulighedernes dag i 2020.

11. Referater fra udvalg
Der har været afholdt møde i Sponsorudvalget, Turneringsudvalget og Begynderudvalget.
Referater kan læses på hjemmesiden.

12. Information til medlemmer
●

Vi planlægger modeshow ultimo marts

●

Match i Golfring Nordjylland afvikles 2. juni 2019 i Rold med gunstart kl. 9.00

●

Der afholdes regelaften den 5. februar kl.19

●

Tilmelding til hole in one klubben på Golfbox

13. Opsamlingspunkter
Vi afventer svar fra Aalborg Kommune og Jutlander Bank ift. ansøgninger, vi har sendt til
deres fonde.
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14. Næste møde
19. februar 2019 kl. 17.00
Vi afholder ekstra møde den 7. marts 2019 kl. 17.00

15. Eventuelt
Hvis der er nok interesserede, der ønsker kursus i opsætning af turneringer i Golfbox, kan der
afholdes kursus i klubben.
Hjemmesiden er kommet op og køre igen.
Der er udfordringer i forhold til opsætning af kamera ved klubhuset i forhold til at informere
om banestatus.
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