Referat fra bestyrelsesmøde den 20 juni 2018 kl. 19.00

Til stede var: Carl Henning G. Johnsen, Tommy D. Jensen, Henrik Petersen, Rene Nielsen og Lena
Lund Pedersen.

1. Velkomst og indledning ved formanden
CHJ bød velkommen, kvitterede for den gode stemning og konstaterede at det går rigtigt godt i
klubben.
2. Seneste nyt ved formanden
CHJ orienterede fra møde med ERFA gruppen, fokusområder der blev drøftet

-

implementering af databehandlingsforordning

-

vedtægter for golfklubber, herunder antal af bestyrelsesmedlemmer
rekruttering af nye medlemmer

CHJ og JC har dd. gået en runde på banen, drøftet eftersåning af fairway , udvidelse af vandingsanlæg
og tidshorisont for køb af ny klipper.
3. Nyt vedrørende driften af klubben, herunder økonomi
Taget til efterretning, bestyrelsen konstaterer at klubben har en sund økonomi.
4. Nyt fra udvalgene
a. Baneudvalg v. Tommy

-

Lyngebækgruppen er etableret, består pt. af 8 medlemmer inkl. TJ og JC. Der holdes møde
med aug/sep
Bestyrelsen beslutter at fairway eftersås september 2018
I budget 2019 indarbejdes udvidelse af vandingsanlægget
b. Begynderudvalg v. Lena

-

-

Den 14 juni møde med DGU/Michael Jürgensen vedr. begynderarbejdet i SGK.
Medlemmerne er meget tilfredse med vores begynderpakke/modtagelse i SGK. Fokus på
fastholdelse af medlemmer i år2, samt medlemmer med + 36 i handicap.
Den 20 juni møde i begynderudvalget, på baggrund af mødet med DGU og
tilbagemeldingerne for medlemmerne besluttede udvalget at:

- fra aug/sep afvikles + 36 marcher hver søndag kl. 16.00
- fra aug/sep udvides træningen på onsdag- og lørdage til også at omfatte + 36
- torsdag aften vil der være mulighed for at træne det korte
- der oprettes en lukket facebook gruppe for medlemmer med hcp +36
- SH afvikler kursus for guider en lørdag i august
- der udsende infobrev til alle medlemmer med handicap +36 i juli 18, med de nye tiltag.
c. Sponsor- og marketingsudvalg v. Henrik
- Udvalget kvitterede for afvikling af sponsordagen, stor tilslutning og rigtig god stemning
- HP tager kontakt til leverandør/sponsor vedr. ny hjemmeside
- Ny sponsor på hul 17
d. Regel- og handicapudvalg v. Jesper
- intet nyt
e. Turneringsudvalg v. Jesper
- stort tilslutning til klubbens turneringer, samt rigtig god stemning ved afvikling
- tilmeldinger til festugen er i gang, pt flest tilmeldt til torsdag
- vi får desværre stadig meldinger om langsom spil på banen, der lukkes ikke igennem.
Bestyrelsen udarbejder et regelsæt, der imødekommer minimering af langsomt spil, behandles
på generalforsamlingen
f. Junior-, elite- og sportsudvalg v. René
g. Dameholdet er på vej til at kvalificerer sig til at spille om oprykning
5. Drøftelse af proces og plan for renovering af omklædningsrum/ Terry forelægger plan for
bestyrelsen.
-Punktet udsat til mødet i august.
6. Oplæg til bestyrelsen vedr. tidsplan og budget for iværksættelse af ”det vil vi” fra visionsstrategiplanen. (Bilag 1)
-FU´s oplæg taget til efterretning
7. Eventuelt
- Huset er malet og kalket

