Referat af bestyrelsesmøde i SGK 20. oktober 2020
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Bjarne Svendsen (BS), Jørgen Nielsen (JN), Leif Jensen
(LJ), Leif Harboe (LH), Lene Krath (LK), Helle Rahbek Thomsen (HRT)
Suppleant: Hanna Kristensen (HK)
1. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
2. Indkommet post
• Der har været afholdt møde i GNG, der består af 21 klubber, hvoraf 16 også deltager i
SGN-samarbejdet. Samarbejdet i GNG fortsætter som hidtil.
• Det er nu muligt at ansøge om 3. pulje af støttemidler (Corona) fra DGI, men vi mener
ikke, vi er berettiget til at søge igen.
3. Økonomi
• Vi forventer stadig at komme ud med et positivt resultat for 2020.
• Der er indbetalt gave på 200 kr. fra 73 medlemmer i forhold til at søge om
momsrefusion for 2020. Vi har brug for gaver fra min. 100 medlemmer, hvis vi skal
kunne komme i betragtning.
4. Generalforsamling
• Vi forventer at afholde generalforsamling 24. november, men hvis ikke det kan
lykkes, bliver den afholdt sammen med generalforsamling 2021.
5. Golfspilleren i centrum
• Der er en ny undersøgelse på trapperne. Tages med på næste møde.
6. Status greenkeepergården
• Manglende oprydning efter natgolf er taget til efterretning, og fremover vil der blive
taget højde for, at oprydning sker næste morgen, når man kan se igen.
• Oplæg på generelt område er ikke gældende efter 30. september. I klubberne kan
man lave regler, som man finder nødvendigt.
• Der kommer vinterregler ud senere.
• Fra 1. november er det kun de, der har søgt om og fået tilladelse til at køre i buggy,
der må køre på banen. Der kan komme yderligere restriktioner i tilfælde af dårligt
vejr. Til turneringer er det turneringsleder, der skal søges tilladelse hos.
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•

Forsøget med topdressing af fairway på vores fire par-3 huller ser ud til at være en
succes. Ønskes budgetsat fremover.

7. Referater fra udvalg
• Der har været afholdt møde i turneringsudvalget, sponsorudvalget og baneudvalget.
Referaterne ligger på hjemmesiden.
8.
•
•
•

Information til medlemmer
Der mangler nye medlemmer til turneringsudvalget.
Status på indsamling af gavebeløb
Tilmelding til Cross Country-turneringen

Næste bestyrelsesmøde afholdes 17. november kl. 16.30

Referent/
Hanna Kristensen
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