Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 18.08. 2020
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Helle Rahbek Thomsen (HRT), Leif Jensen (LJ), Leif Harboe
(LH), Jørgen Nielsen (JN), Bjarne Svendsen (BS), suppleant Lene Merete Krath (LK),
Afbud:  suppleant Hanna Kristensen (HK)

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Indkommet post
Vi starter samarbejde op med Nibe Skole. Det drejer sig om 75 elever.

2. a Golfring
Der er indkaldt til møde i Golfringen,, hvor der skal laves midtvejsevaluering.

3.

Status Covid-19 - herunder generalforsamling

Vi undersøger, om der er mulighed for at afvikle vores generalforsamling tirsdag eller
torsdag i uge 39.
Vi har mulighed for at søge om refusion af faste omkostninger for 3 måneder. Dette
arbejde er igangsat i samarbejde med Beierholm.

4.

Økonomi 2020
Vi er bagud på greenfee, salg og omsætning i shoppen. Vi er over budgettet på kontingenter
og sponsorer. Vores omkostninger følger budgettet.

5.

Medlemsstatus
Vi har 100 fuldtidsmedlemmer mere end sidste år. Vi er nu på 677 medlemmer i alt.

6.

Status greenkeepergården
Det nye baneudvalg er kommet godt igang. Vi laver et forsøg ift. at forbedre fairway på et
eller to huller.
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7.

Referater fra udvalg
Hus- og sekretariat: Backtee har opsagt kommissionsaftaler med alle klubber. Vi kan sende
varer tilbage indtil oktober. Det betyder, at vi skal købe ind til shoppen i år og betale til næste
år. Vi får større avance.
Turneringsudvalg: Der bliver mulighed for at betale for turneringen på et kontonr., der
oplyses i golfboks.
Begynderudvalg: Der har været 90 tilmeldt golfskolen.
Der har været møde i Sponsorudvalget. Referatet kan læses på hjemmesiden.

8.

Information til medlemmer
●

Husk tilmelding til Nibe Handelsstandsforening og Klubmesterskaberne

●

Der udsendes snart anmodning ud om indbetaling til klubben ift. momsrefusion.

●

Torsdag den 1. oktober afholdes generalforsamling og efter en pause afholdes
medlemsmøde

●

9.

Vi forventer at afholde medlemsmøde i midten af november.

Opsamlingspunkter
Intet under dette pkt.

10. Næste møde
Næste møde er den 15. september 2020 kl. 16.30.
Pkt. Golfspilleren i Centrum, Shelters og Generalforsamling skal på dagsordenen.

11. Eventuelt
Intet
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