Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 20.04.2021
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
Fra den 21. april vil det være muligt at selskaber på max. 10 personer kan spise i klubhuset.
Der skal vises negativ test eller Corona-pas. Mundbind skal bæres indtil man sidder ned.
Vi har ansat en person uden omkostninger i 2 x 4 timer om ugen til udgangen af maj 2021.

3.

Økonomi 2021
Vi har tilgodehavende kontingenter på kr. 150.000,- . Vi er godt med ift. greenfee indtægter.
Salg i klubhuset er lavere end sammt tidspunkt sidste år, da vi kun har salg fravkøleskab. På
udgiftssiden følger vi budgettet. Alt i alt ser det fornuftigt ud.

4.

Status generalforsamling 2021
Vi afholder generalforsamling for 2019 og 2020 torsdag den 27.maj kl. 19.00 i Laden på
Sebber kloster. Deltagere skal sidde ned. Bestyrelsen foreslår Niels Pedersen som dirigent.

5.

Status greenkeepergården
Vi har fået ansat Morten Johansen på 14 timer om ugen i et flexjob. Den første måned er det i
jobprøvning. Christian har holdt møde med medarbejderne på Greenkeepergården ift.
fordeling af opgaver og påtager sig opgaven rigtig fint.
Der sættes gang i vanding på banen, da den er meget tør.

6.

Hjælp i sekretariatet i weekender
BS foreslår at bestyrelsen påtager sig vagter i weekenden fra 10-14. BS sender liste ud med
datoer, så de der kan melder ind.
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7.

Hjælp til Åbent hus 25. april
Vi forventer, at der kommer mange, så der er brug for hjælp. Der er flere fra bestyrelsen, der
har mulighed for at hjælpe i tidsrummet fra kl. 10-14.

8.

Referater fra udvalg
Der har været møde i turneringsudvalget. Referat kan læses på hjemmesiden.
Nyt fra begynderudvalg: Der har været weekendkursus med 9 nye medlemmer. Regelkurset er
afholdt ude på banen. Der er 48 nye, der skal på 3 begynderhold.
Vi har trukket 3. divisions veteranholdet, da vi ikke har nogle, der har mulighed for at stå for
det.
HK opdatere sponsorer på hjemmeside. BS sender opdateret liste.

9.

Information til medlemmer
●

Nye regler ift. Covid-19 max.10 i klubhuset. Ift. Regionsgolf hvor der er 12 personer, skal
de spise ude, hvis der er ønske om det.

●

Generalforsamling den 27. maj kl. 19.00

10. Opsamlingspunkter
Pkt. med Teested Skilte udsættes til næste møde.

11. Næste møde - herunder punkter til næste møde
Næste møde er den 18. maj 2021 kl. 16.30. Hvis vi ikke må mødes fysisk indkalder HRT til
mødet på Teams.

12. Eventuelt
Intet under dette pkt.
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