Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 16.03.2021
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Bjarne Svendsen (BS), Helle Rahbek Thomsen (HRT), Leif
Harboe (LH), Jørgen Nielsen (JN), Leif Jensen (LJ), Lene Merete Krath (LK), suppleant Hanna
Kristensen (HK)
Afbud:

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Indkommet post
Ansøgning om tilskud skal sendes til DGU inden 31. marts 2021.
Der er kommet godt kr. 2000,- fra Runes Auto i Nibe ift. den aftale, der er indgået om, at vi
får 1% af de reparationer, som medlemmer får lavet på hans værksted.
Der er kommet information om kampagne fra Golfhæftet.

3.

Regnskab og Økonomi 2021 - herunder elforbrug
Der er en lille korrektion ift. resultatet som blev oplyst på sidste møde, så det endelige
resultat bliver kr. 352.000,- som overføres til 2021 til bane og maskiner. Regnskabet skal
underskrives senest søndag den 23. marts af bestyrelsen.
Status på økonomi 2021: Der igangsættes rykkerprocedure nu ift. kontingent og sponsorer.
Greenfee indtægter indtil nu er på kr. 52.000,- på de to første måneder ift. kr. 36.000,- sidste
år på samme tid. Der er ikke rigtig kommet gang i salget i shoppen og klubhuset pga.
nedlukning.
Elforbruget ser fint ud, der er kun brug for nogle få justeringer. Det følges uge for uge.
Forbedringerne nede på Greenkeepergården gør, at forbruget forventeligt bliver mindre.

4.

Generalforsamling 2021
Der er reserveret lokale på klosteret den 20. april til afholdelse af generalforsamling. Vi håber
vi kan gennemføre, men det afhænger af forsamlingsforbuddet.
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5.

Status greenkeepergården
Trilo fairways lufter og opsamler er indkøbt. Christian har afprøvet den og sagt god for den.
Vi mangler at få ansat en deltidsgreenkeeper. Medarbejderne møder ind efter påske. Der
bliver gjort det der er muligt ift. vores Åbningsturnering.

6.

Referater fra udvalg
Der er møde i baneudvalget den 19. marts. Der har været møde i turneringsudvalget og der
afholdes møde igen den 23. marts, så det sidste kan komme på plads ift. turneringerne.
Åbningsturneringen er for fuldtidsmedlemmer. Der kommer en mail til alle deltagere ift. at
overholde alle restriktioner. Turneringsudvalget drøfter, om der fremadrettet skal betales ved
tilmelding til turneringer og det er en forudsætningen for, at man er tilmeldt.
Der starter 13 nye på begynderhold den 17. marts kl. 10.

7.

Information til medlemmer
●

Reminder om Åbningsturnering den 28. marts

●

Afholdelse af generalforsamling den 20. april, dette afhænger af forsamlingsforbud

●

Spar Nord fonden har givet kr. 25.000, til nye afstandsmarkeringer og skilte på teesteder

●

Ekstra indtægt fra Runes Auto Nibe

●

Når et af klubbens medlemmer laver Hole in One på Pay and Play får de 2 flasker vin.

8. Opsamlingspunkter
Vi har fået 25.000,- fra Spar Nord Fonden, som skal bruges til nye afstandsmarkeringer og tee
skilte. PM og BS laver forslag som, vi drøfter på næste bestyrelsesmøde.

9. Næste møde - herunder punkter til næste møde
Næste møde er den 13. april 2021 kl. 16.30. Hvis vi ikke må mødes fysisk indkalder HRT til
mødet på Teams.
Pkt. til næste møde: Generalforsamling og skilte til Teesteder

10. Eventuelt
Der kommer en ekstra annonce i Nibe Avis om Åbent Hus den 28. marts.
Vi har fået henvendelser fra ikke medlemmer om at betale for at slå bolde ud på driving
range. Bestyrelsen besluttet, at det kræver et medlemskab på Pay and Play for at måtte
benytte driving range og udslagsbolde.
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Der er kommet en forespørgsel om det er muligt at tage golfkørekort på weekendkursus, hvor
det afvikles over to weekender. LK undersøger.
Bestyrelsen besluttede, at når et af klubbens medlemmer laver Hole in One på Pay and Play
får de 2 flasker vin af klubben.
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