Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 17. december 2019
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Helle Rahbek Thomsen (HRT), Leif Jensen (LJ), Bjarne Svendsen
(BS), Leif Harboe (LH), Jørgen Nielsen (JN), Jesper Thøger Christensen (JTC), suppleant Lene
Merete Krath (LK)
Afbud: suppleant Hanna Kristensen (HK)
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Indkommet post
Intet til dette punkt.

3.

Økonomi
Vi har ifm. overtagelse af vandboringen, fået besked fra Aalborg kommune, at vi ikke
skal betale for vand fremadrettet.
Regnskabet blevet gennemgået og vi forventer et pænt overskud.

4.

Budget 2020
Bestyrelsen har udarbejdet 1. udkast til budget 2020. Der er en del ønsker ift.
investeringer, som vil blive drøftet, når vi kender resultatet for regnskab 2019.

5.

Samarbejde SGN/SNG
Der er indkaldt til møde den 16. januar ift. det fremtidige samarbejde. PM deltager.

6.

Status greenkeepergården
Som opfølgning på medlemsmødet, er det besluttet at der næste år blive forsøgt med mindre
prophuller, men det er fortsat vigtigt for vores greens, at der skiftes ud i filtlaget og dermed
tilføres ny jord i form af dress. De vejrforhold der er nu betyder, at der ikke topdresses, da
det vil lægge sig oven på green og ikke komme ned i hullerne.
Vandingsanlægget vil blive startet op så tidligt som muligt i foråret, så vi kan komme i gang
med vækst og pleje.
Klipning af rough er udsat pga. vand på banen, da kørsel med maskiner vil give store skader.
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7.

Saunte
Udkast til ny aftale med Saunte vedr. vandboring, forlængelse af baneleje, greenfee og
garagen til buggy er klar til underskrift.

8.

Status shelters
Begge shelters er rejst og afventer tørvejr, så der kan komme tagpap på. Der skal også
monteres bænke.

9.

Referater fra udvalg
Der har ikke været afholdt møder siden sidst

10. Information til medlemmer
●

Topdressing af greens

●

Generalforsamling 24. marts kl. 19.00

●

Roughklipning

11. Opsamlingspunkter
Der er kommet afslag fra Trygfonden igen. Vi forsøger via indsamling i foråret til
Hjertefonden

og se om ikke det kan lykkes den vej, at få en hjertestarter. JN sørger for dette.

12 Næste møde
18. januar 2020 kl. 8.30.

13. Eventuelt
Intet til dette punkt.
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