Referat fra bestyrelsesmøde den 13. december i 2017

Til stede var: Carl Henning G. Johnsen, Ulla Buhl, Terry Jensen, Tommy D. Jensen, Jesper A.
Dinesen, Henrik Petersen, Rene Nielsen og Lena Lund Pedersen.

1. Velkomst og indledning ved formanden
CHJ takker for en rigtig hyggelig julefrokost
2. Seneste nyt ved formanden
SGK har modtaget en invitation til drøftelse af en evt. oprettelsen af et Eliteråd, der skal fungere som
talerør for de foreninger der dyrker elitesport. CHJ deltager, bestyrelsen vil gerne have en
tilbagemelding på, hvilke tanker der er vedr. samarbejde med sportsrådet og Sorø kommune.
3. Godkendelse af mødeplan for 2018 (bilag 1)
Godkendt, med de foreslåede rettelser
4. Nyt vedrørende driften af klubben, herunder økonomi
•
•

•

Drøftelse af oplæg til ansøgning om helt/delvis fritagelse for at betale grundskyld i Sorø
Golfklub. TJ tilretter oplægget ud fra drøftelsen, sendes til bestyrelsen og Sorø Kommune.
SGK skal betale ½% i negativ rente, af vores indestående over 1 mio. Bestyrelsen besluttede, at
indestående på investeringskontoen og indtil 500 t. kr. af indestående på driftskontoen kan
investeres i Nykredit Invest Korte Obligationer eller tilsvarende. Det investerede beløb
fastlægges på baggrund af konkret vurdering af likviditetsudviklingen minimum 1 år frem.
TJ har indhentet tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring, bestyrelsen godkender tilbuddet fra
Top Danmark.

5. Nyt fra udvalgene
a. Baneudvalg v. Tommy
• Arbejdet med den nye baneguide og skilte er næsten færdigt, der læses korrektur i
første uge i januar. Grøn tee bliver fremover sort, da det er nemmere at finde teestedet
med sort markering. Markeringerne rød, gul og hvid på teestederne erstattes med
nummer.
• Baneudvalget har udarbejdet en prioriteringsplan for drift og vedligehold af banen i
2018.
• Bestyrelsen godkender at der købes en tromle (65 t. kr.), denne financiers ved salg af
gl. traktor samt restbeløb fra kassen.
• Bestyrelsen vil have revideret den nuværende maskinplan, så der er et overblik over
fremtidig indkøb af maskiner
b. Begynderudvalg v. Lena
• Der er møde den 4. januar 2018
c. Sponsor- og marketingsudvalg v. Henrik
• Ansøgningen til Sorø Sparre- og lånekasse vedr. tilskud til golfbil er imødekommet.
• Der er tegnet 4 nye sponsorater
• SGK`s folder/flyer husstandsomdeles i hele Sorø kommune
d. Regel- og handicapudvalg v. Jesper
• 3-4 deltager i kurserne vedr. de nye regler der træder i kraft 1/1 2019. Udvalget er
opmærksom på, at det kan have betydning for vores lokalregler. Når de nye regler er
vedtaget, revideres de lokaler regler hvis der er behov for dette.
e. Turneringsudvalg v. Jesper
• Der er tilmeldt 1. damehold, 3 herrehold, seniorhold og 1 super veteran hold.
• Hold til regionsgolf tilmeldes senest 15/1 2018
f. Junior-, elite- og sportsudvalg v. René
• Intet nyt
6. Godkendelse af mål for strategiplanen
Godkendt
7. Drøftelse af tid- og procesplan, samt de temaer der skal med i strategiplan
Godkendt
8. Eventuelt
RN orienter om møde vedr. SGO ordningen, ingen ændringer i 2018
RN orienterer om møde vedr. fritspilsaftaler, ingen ændringer i 2018
Terrassen bliver renset for flisepest

Bestyrelsen drøftede anvendelse af de midler der kommer til SGk fra A/S. Bestyrelsen er enige om at
prioriter midlerne til renovering af omklædningsrum. Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.
Hjemmesiden gennemgås og opdateres.
CH arbejder med oplæg til revidering af SGK´s vedtægter, punktet optages på mødet i maj.
RN og CH orienter om artikel om SGK der bringes mellem jul og nytår i Sorø avis.
TJ orienter fra DGU-møde – der arbejdes på udvikling af ”nøgle/trakker” (GPS system), der kan
anvendes til at se hvor golfspillerne går/slider på banen.

