Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 23. april 2019
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Jørgen Nielsen (JN), Leif Harboe (LH), Helle Rahbek Thomsen
(HRT), Bjarne Svendsen, Jørgen Nielsen, Jesper Thøger Christensen (JTC), Lene Merete Krath (LK),
suppleant Hanna Kristensen (HK)
Afbud: Leif Jensen (LJ)

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Indkommet post
Intet.

3.

Økonomi

Status på regnskabet for de første 3 måneder er udsendt til bestyrelsen. Regnskabet
blev gennemgået. Vi følger budgettet. Udgifterne følges tæt. Greenfee
indtægterne

4.

indtil nu er ca. 30.000,- højere end samme tidspunkt sidste år.

Vision og årshjul for bestyrelsen
Vi bibeholder opfølgningspunkterne på dagsordenen. Koden til sekretariatet skal ændres en
gang om året. JN skifter koden. Der skal laves oversigt over, hvem der har nøgler til
klubhuset og greenkeepergården. PM har ansvaret

5.

Gennemgang af udvalgsbeskrivelser
Alle udvalg gennemgår udvalgsbeskrivelsen og opdaterer. Disse sendes til HRT som gemmer i
ny mappe på drev. Hanna opdaterer hjemmesiden ift. medlemmer.

6.

Status greenkeepergården
Bestyrelsen henvender sig til de frivillige, som har deres gang på greenkeepergården ift.
hvorvidt de stadig ønsker at være frivillige, hvilket bestyrelsen selvfølgelig håber de vil.
Leif Jensen er sygemeldt foreløbig 6 uger. PM har den daglige kontakt til greenkeeperne indtil
Leif Jensen er tilbage. Der sendes mail til baneudvalget nuværende medlemmer.
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7.

Aftale med Saunte
Der afholdes møde med Saunte den 28. april i forhold til indgåelse af ny lejeaftale. Leif
Harboe, Povl Munk og Jørgen Nielsen deltager i mødet.

8.

Status shelters
Vi har fået byggetilladelse til shelters. LJ kontakter Tech College ift. planlægning af arbejdet
og materialeliste.

9.

Referater fra udvalg
Der har været afholdt møde i Eliteudvalget, Begynderudvalget og Rekruttering- og
fastholdelse. Der er søgt penge fra DGI puljen til markedsføring.
Referater kan læses på hjemmesiden.
Alle formænd for udvalg og klubber i klubben opfordres til at gennemgå deres
ansvarsområder på hjemmesiden og indsende evt. opdateringer/ændringer til Hanna på
webmaster@sebbergolf.dk.

10· Information til medlemmer
●

Golfring Nordjylland Turnering afholdes den 2. juni i Rold. Tilmeldingsfrist er den 22.
maj. Vi har 24 pladser.

●

Golf Tour Nordjylland afholdes 22.-24. juli 2019.

●

Vi har brug for frivillige til Made in Denmark hele uge 21

●

Vi har brug for frivillige til at hjælp i klubhuset i weekender, henvendelse skal ske til
Jørgen Nielsen

●

Husk golf og grill den 6. maj

11. Opsamlingspunkter
Intet nyt

12. Næste møde
28. maj 2019 kl. 17.00

13. Eventuelt
Der er lavet ny sti på hul 17, som medlemmerne skal bruge.
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Jesper Thøger tager imod information fra greenkeeperen omkring banestatus og arbejder på
banen for videreformidling på FaceBook.

Side 3

