Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 19. februar 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
Punkt: Sponsorkoncept for herreeliten blev tilføjet som pkt. 2. Herefter blev dagsordenen
godkendt.

2.

Sponsorkoncept for herreeliten
Jesper Thøger præsenterede herreelitens forslag. Dette blev godkendt som en prøveperiode i
2019. Virksomheder kan købe sponsorat for kr. 2500,- til turnering med eliten. Klubben får de
kr. 1.000,- kr. og sørger for mad og præmier. Kontaktperson i Sponsorudvalget skal godkende
henvendelse til sponsor inden herreeliten kontakter virksomheden.

3.

Indkommet post
Den 6. marts 2019 kl. 17.00 afholder DGU kursus i opsætning af turneringer for
turneringsudvalget og formanden evt. et medlem fra klubber i klubben. Der er plads til 15
deltagere.

3.

Økonomi - årsregnskab 2018
Regnskabet blev gennemgået og årets resultat blev + 168.688 kr. som foreslås overført til
2019 med kr. 100.000 i udgifter til banen og 68.688 i udgifter til maskiner. Årets resultat
bliver herefter kr. 0,00.
Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

4.

Budget 2019
Budgettet blev gennemgået og godkendt. Budgettet udsendes til medlemmerne inden
generalforsamlingen.
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5.

Status greenkeepergården
Klippere er klargjort til sæsonen. Afspadsering og afholdelse af ferie følger planen. De to
sæsonmedarbejdere ansættes i 8 måneder med start ca. 1. april.
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6.

Status shoppen
Modeshow afholdes den 9. april. Dameeliten har tilbudt at hjælpe.

7.

Status shelters
Byggetilladelse er sendt til Kommunen. De går i gang med at behandle ansøgningen nu. Der
skal måske en nabohøring til før tilladelsen bliver givet. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt
planlægge, hvornår arbejdet med shelters kan igangsættes.
LJ har rykket Tech College for materialeliste.

8.

Deltagelse i forårsmesse
Der var ikke tilslutning fra de andre klubber til, at vi deltager i messen.

9· Referater fra udvalg
Der har været afholdt møde i Turneringsudvalget, Begynderudvalget og Eliteudvalget.
Referater kan læses på hjemmesiden.

10. Information til medlemmer
●

Husk generalforsamling den 12. marts kl. 19.00 i klubhuset

●

Ny midlertidig lokalregel

11. Opsamlingspunkter
Vi har fået tilsagn fra Folkeoplysningsudvalget, Aalborg Kommune om kr. 40.000,- til
opførelse af shelters. Jutlander Bank behandler vores ansøgning den 11. marts 2019.

12. Næste møde
7. marts 2019 kl. 17.00

13. Eventuelt
Intet under dette punkt.
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