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Referat af bestyrelsesmøde i SGK 26. november 2019 
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Jørgen Nielsen (JN), Bjarne Svendsen (BS), Leif 
Harboe (LH), Jesper Thøger Christensen (JT) 
suppleanter Lene Merete Krath (LK) og Hanna Kristensen (HK)  
Afbud: Helle Rahbek Thomsen (HRT), Leif Jensen (LJ) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden godkendt 
2. Indkommet post 

• Noter fra medlemsmødet – JT sender mail ud til medlemmerne gennem Golfbox 
med link til tilmelding til nyhedsbrev. Greenfees størrelse blev diskuteret, - tages op 
i forbindelse med budget 2020. JT laver oplæg. 

• Status på MobilePay løsning. Povl rykker for svar. 
• Ordning med tilbud om leje af buggy for medlemmer blev diskuteret. LH prøver at 

opstille et regnskab, over hvad det vil medføre, til budgetmødet. 
• Årets træning evalueres. PM og JN sammen med Kristian 
• Flere medlemskabstyper/fleksmedlemskaber tages op på mødet i januar. 
• PM har været til møde med Lotte fra Sebber Kloster. Mødet var meget positivt og 

skal gerne munde ud i et godt samarbejde, der kan medføre flere greenfee-gæster. 
• Golfring Nordjylland: Vi har haft lidt flere gæster i år end sidste år - 1850 mod 1796. 

 
3. Økonomi  

• Regnskabet ser meget fornuftigt ud. På nuværende tidspunkt viser det stadig bedre 
resultat end budgetteret.  

• Gaver fra medlemmer til ansøgning om momsfritagelse. Vi er nu oppe på 82 
indbetalinger.  

 
4. Budget 2020 

• Forberedes og tages på næste møde 
 

5. Status greenkeepergården 
• PM sender materialet, der blev vist på medlemsmødet, ang. maskinernes tilstand, 

ud til den øvrige bestyrelse. 
Det møde, der skulle have været afholdt med greenkeeper i dag, bl.a. angående 
topdressing af greens, måtte desværre udsættes til næste uge.  

6. Saunte 
• Der arbejdes på færdiggørelse af tillægsaftale. 
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7. Status shelters 
• Nr. 2 shelter rejses på torsdag.  
• Indvielse af shelters bliver i det nye år. 
• Budgettet ser stadig ud til at holde. 

8. Referater fra udvalg 
• Ingen kommentarer. Referaterne bliver lagt op på hjemmesiden. 

9. Information til medlemmer 
• Så snart der kommer svar på momsrefusion, sender vi nyhedsbrev ud.  

10. Opsamlingspunkter 
• Opfølgning Saunte 
• Ansøgning Trygfonden vedr. Hjertestarter (HRT) – intet nyt 
• Status vandovervågning – LJ aflæser målere inden hvert bestyrelsesmøde. 

 
11. Næste møde 

• 17. december med budget på dagsordenen. 
 

12. Eventuelt  
Referent 

Hanna Kristensen 
 
 
 

 
 

	


