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Referat af 8. bestyrelsesmøde 2020-2021 mandag den 2. november i klubhuset kl. 17.30

REFERAT:
1. Velkomst og dagsorden
Godkendt

Ole

2. Godkendelse af referat af 7. møde 2020
Godkendt

Ole

3. Enkeltsager siden sidst
a Informationer fra formanden
Ole
1 DGU Regionalmøde. Mødet holdes online og der findes et link på DGU’ hjemmeside.
2 Compupartner. Betalingsmodul til Golf Box indkøbes til terminalen i klubhuset
3 Aftale om boldopsamling i søerne. En ny aftale sættes på plads med Jysk Bolde
4 Flügger maling – sponsorstøtte til foreninger. Flügger Maling tilbyder idrætsforeninger
sponsorstøtte samt rabatordning til klubbens medlemmer ved køb af maling. Medlemmerne får 20%
rabat, og 5% går til klubben ved køb af maling mm. Der sendes info ud senere.
5 Nybegyndere. Der sendes en mail til alle nybegyndere vedr. indmeldes, regelprøver mm.
b Rapport fra Scanenergi vedr. besparelser
Ole
Drøftelse af rapporten. Der aftales møde med Scanenergi vedr. de forskellige forslag samt de
økonomiske beregninger
c Referat fra GNG møde den 13.10.20
Ole
Referatet sættes på opslagstavlen. På mødet blev igen drøftet gensidige greenfee aftaler.
d Opsamling på evaluering fra Rekrutteringsudvalg
Mai
Lars Rolighed kommer med en plan for næste sæson. Materiale til nye begyndere skal være færdigt til
nytår, så det er klar til nybegyndere som vil i gang i det nye år.
e Restriktioner vedr. covid-19, mundbind i klubbens lokaler mm
Ole
Der skal bæres mundbind i alle indendørs faciliteter på klubbens areal. Der vil blive sat håndsprit i alle
buggies. Klubnyt vil blive sendt ud
f Bestyrelsessammensætning til næste generalforsamling
Ole
På valg er formand Ole Nøhr samt bestyrelsesmedlemmer: Michael Johansen, Hans Kurt Mortensen og
Jørn Vestergaard. Både Michael og Jørn ønsker ikke genvalg.
g Forslag til generalforsamling
Ole
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar ifølge klubbens
vedtægter
h Forslag til vedtægtsændringer
Mai
Vedtægterne er under bearbejdelse.

1

11-11-2020

4. Økonomi og medlemstal
Vagn
a Økonomi. Klubbens økonomi ser fornuftig ud
b Medlemstal. Medlemstallet er 619 medlemmer, heraf 491 aktive damer og herrer.
c Greenfee gæster. Der har været ca. 1745 gæster til d.d.
d Sponsorer. Sponsorindtægterne holder ud fra budgettet. Der arbejdes p.t. på at få en sponsor til
levering af vin til medlemskantinen samt klubber i klubben.
5. Banen / Baneudvalg
Banen er utrolig grøn og trods en del regn er banen tør.
Søen på hul 9 er ryddet op, og kanterne fladet ud.
Greens bliver klippet i 5 mm, der spilles indtil videre på sommergreens
HUSK RET NEDSLAGSMÆRKER OP OG LÆG TURFS PÅ PLADS
Flaget på hul 6 har fået en lille hvis vimpel
Jens Pro har gennemgået banens markeringspæle.

John

6. Projekter 2020 – 2021
Alle
1 Toiletprojekt
Jørn
Klubben har fået et tilbud på etablering af nye toiletfaciliteter. Tilbuddet ligger over klubbens budget,
og der arbejdes videre på en anden løsning.
2 Jubilæumsmatch 2021. Der arbejdes på et koncept
3 Turneringsudvalg. Jytte Due har trukket sig fra turneringsudvalget, og der skal findes nye
medlemmer til turneringsudvalget i 2021.
7. Kommende aktiviteter
Vintergolf er startet op søndag den 1.11.20 kl. 10.00 og ca. 20 medlemmer mødte op
Yderligere arrangementer ti vinterhalvåret afventer Corona situationen

Alle

8. Dato for næste møde mandag den 4. januar2021 kl. 17.30
Mai har brød med
Der skal endvidere aftales møde med revisor i januar måned.

Ole

9. Eventuelt

Ole Nøhr

Mai Brøndum

Formand

sekretær
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