Referat fra bestyrelsesmøde den 17. januar 2018

Til stede var: Carl Henning G. Johnsen, Ulla Buhl, Terry Jensen, Tommy D. Jensen, Henrik Petersen,
Rene Nielsen og Lena Lund Pedersen.
• Velkomst og indledning ved formanden
CHJ bød velkommen
•

Seneste nyt ved formanden
• CHJ orienterede om mødet vedr. opstart af et eliteråd i Sorø er udsat, der er ikke fastsat ny
dato for mødet.
• Mødet med ERFA gruppen er flyttet til den 29. januar, CHJ kan ikke deltage denne dag.
• Vedr. EU´s vedtagelse af regler vedr. persondataforordningen, DGU har meddelt, at de inden
for 1-2 måneder udsender vejledning, giver rådgivning om indkøb af dataprogrammer mv.,
herudover afholdes der kurser. SGK afventer dette, og forventer at have et overblik over hvad
det betyder for SGK, herunder køb af dataprogammer, inden for de næste par måneder.

•

Nyt vedrørende driften af klubben, herunder økonomi
• Budgetopfølgningen for de første 3 mdr. af regnskabsåret, giver ikke anledning til
bemærkninger

•

Nyt fra udvalgene
a. Baneudvalg v. Tommy
• Der har været afholdt møde i baneudvalget, der er udarbejdet og prioriter en liste over
arbejder på banen.
• Der udsendes en orientering til samtlige medlemmer i marts vedr. skiltning, ny baneguide, nye
scorekort mv.
• Baneudvalget har haft en god dialog og der er ved at være en fælles forståelse omkring ”slåfri”
zoner på golfbanen (forslag fra generalforsamlingen)
• Drøftelse af de samlede udgifter til etablering af ny skiltning. Der er er merudgift på 16.000 kr.,
da der er udskiftet flere skilte end angivet i det første oplæg. Bestyrelsen er enige om, at
fremadrettet skal der ved større anlægsopgaver/udskiftninger udarbejdes et bindende oplæg
der danne grundlag for iværksættelsen af større projekter. Ændring af budgetramme ved større
projekter/nyindkøb, kan alene ske ved beslutning i bestyrelsen.

•
•
•
•
•
•
•

b. Begynderudvalg v. Lena
Der har været afholdt møde i begynderudvalget, hvor rammerne for 2018 er planlagt.
+37 turnering fastholdes en søndag om måneden
Onsdags matcherne
Fællestræning lørdag formiddag
Der holdes opstartsmøde med klubguider torslag torsdag 15. marts kl. 19.00.
DGU har et møde vedrørende Den gode begyndelse d. 7/2 i Greve, hvor Ulla og Steffen
deltager.
Der holdes åbent hus den 22. april i forbindelse med Golfens dag mellem kl. 14 og 16.
Derudover også et åbent hus den 24. juni mellem kl. 10 og 12.

•

c. Sponsor- og marketingsudvalg v. Henrik
Udvalget har holdt møde, der er udarbejdet en opdateret folder/pjece for SGK, denne omdeles
i marts måned i Sorø og omegn (uddelingen sker via frivillige).
RN orienterede om, at der er god fremdrift i tegning af sponsorater

•

d. Regel- og handicapudvalg v. Jesper
Intet nyt

•

e. Turneringsudvalg v. Jesper
RN orienterede om, at turneringsplanen er næsten på plads, planen læges på hjemmesiden den
15 februar 2018

•
•

f. Junior-, elite- og sportsudvalg v. René
SH er godt i gang med årets planlægning
Juniortræningen indendørs er startet op

•

•

Strategiplanen
Hvor er vi lige nu?
mission/værdier –hvor skal vi hen vision??

•

Punktet forsættes tirsdag den 23. januar kl. 19.00

•
•

Eventuelt
Mødelokale på 1. sal, matchlederkontor og hvis tid males kontorområdet også, arbejdet starter den
18. januar 2018.
RN, TN og JCA har møde 19 februar med forsikringsselskabet vedr. gennemgang af vores
forsikringer.
1. februar installeres nyt telefonsystem, denne dag kan klubben ikke kontaktes telefonisk
UB til næste nyhedsbrev, opfordring til at donere SGK aktier til klubben. CHJ udarbejder tekst.

•
•
•

