Referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2018 kl. 19.30

Til stede var: Carl Henning G. Johnsen, 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, det var muligt at flytte mødet med så kort varsel.
2. Seneste nyt ved formanden

CHJ orienterede fra tema- og repræsentantskabsmødet 16-17. marts.
•

Temamødet drejede sig om persontyper, der spiller golf, og hvad de efterspørger i
forhold til deres fritidsaktiviteter.

•

På repræsentantskabsmødet var det et forslag, der skulle stemmes om, var mulighed
for, at medlemmer med ret til "unlimited" spil på ni huller i sammenlagte klubber,
skulle have fulde spillerrettigheder - altså ikke registreret som fleksmedlemmer.
Forslaget var stillet af Silkeborg-Ry golfklub og blev med meget stort flertal nedstemt.
DGU's bestyrelses modforslag om, at medlemmer med ret til spil på 18 huller, hvis
klubberne råder over 36 huller, skulle have fulde spillerettigheder, blev vedtaget - med
meget stort flertal..
Der blev vedtaget en kontingentstigning på 3,- pr. medlem til DGU. Det betyder en
merudgift i omegnen af 2400,- for SGK årligt.

•

Møde med DGI
Den 21. marts, CHJ og RN deltaget i møde med DGI. SGK har indtil nu haft en foreløbigt,
kontingentfrit medlemskab af DGI. Mødet skulle afklare hvad SGK kan bruge DGI til.
DGI vil kunne hjælpe SGK med koncept- og foreningsudvikling, hvis vi fx ønsker at
udvide vores interesseområde fra ren golf til også at omfatte andre fritidsaktiviteter. Et
fuldt medlemskab vil koste SGK ca. 7.000,- pr. år.

Bestyrelsen besluttede, at meddelelse DGI, at vi ikke ønsker et fortsat medlemskab af
DGI

•

RN og CHJ har deltaget i Kursus om implementering af databehandlingsforordning i
golfklubber.
Forordningen træder i kraft d. 25. maj, ved vedtagelse af loven må ingen
personhenførbare oplysninger cirkulere inden for klubben. DGU udsender
retningslinjer, når disse foreligger tager bestyrelsen stilling til hvordan vi skal
implementere forordningen om databehandling.

•

CHJ har deltaget i personalemøde, det var en rigtig god stemning på mødet.

•

Baneåbningen har ikke været så gnidningsfri som tidligere år - vejret har simpelthen
været for omskifteligt. Greenkeeperne har gjort et godt stykke arbejde. Banen står
fantastisk, og de nye skilte pynter gevaldigt på banen. Tak til baneudvalget for det
store arbejde med at tænke tanker om udvikling af banen.

3. Godkendelse af mødeplan for 2018 (bilag 1)
•

Mødeplan godkendt, med følgende ændring, den 26 september udgår og den 24 oktober
flyttes til den 17. oktober.
Den vedtagne mødeplan medsendes som bilag.

4. Nyt vedrørende driften af klubben, herunder økonomi
• Budgetopfølgningen pr. 31/3 2018, giver ikke anledning til særlige bemærkninger. Bestyrelsen
tager budgetopfølgningen til efterretning.
5. Nyt fra udvalgene
a. Baneudvalg v. Tommy - der er afholde møde i baneudvalget den 3. april
• Træer til hul 5 bestilles snarest og plantes.
• Hul 13 tee er under rep., forventes åbnet midt maj. Når den åbnes, vurderes det
om tee 49 så skal udbedres, hvorved tee 49 forbliver foran søen i den periode.
• Den ændrede greenbunker hul 4 – Skråning markeres med blå pæl indtil den er
spilbar.
• De punkter som vedrører klippemønster opstartes når der er kommet vækst i
græsset
• ”Mounts” foran udslagsskuret er godkendt af SH og laves endeligt færdig
• ”Mounts” omkring indspilsgreen er aftalt flyttes til modsat side ved 4. green (PAR
3)

•

Lyngebæk projektet, processen med at skabe en gruppe af frivillige startes op, og den vil
blive ”ledet” af JCA fra greenkeeper staben.
b. Begynderudvalg v. Lena
• Der er afviklet opstartsmøde for guider den 25 marts.
• Der er kommet flere nye guider, der er p.t 22 klubguider, der varetager onsdags-og
søndagsmatcher, deltager i træning lørdag formiddag og er personlige guider for
nye medlemmer. Vi er kommet rigtigt godt i gang og ser frem til åbent hus den 22.
april.
c. Sponsor- og marketingsudvalg v. Henrik
• Der er god og meget positiv kontakt til vores sponsorer, både nuværende og de nye
der er kommet til i år.
• Den nye brochurer er færdig, denne husstandsomdeles. STOR tak til alle jer der
hjælper med omdeling.
d. Regel- og handicapudvalg v. Jesper
• Intet nyt
e. Turneringsudvalg v. Jesper
• Der afvikles i år 12 turneringer, alle er planlagt og på plads
f. Junior-, elite- og sportsudvalg v. René
• Alle er kommet godt i gang med træningen

6. Godkendelse af vision og strategiplanen
Planen gennemgået og de foreslåede ændringer indarbejder – vision og strategiplanen er
godkendt.

7. Eventuelt
• TN orientere om det udførte arbejde med forberdring af klubbens ventilations anlæg.
• RN orienterer om, at der i løbet af foråret vil blive Drone optagelse af banen
• Drøftelse af ønske fra Tee-stedet om opsættelse af skiltning på husgavl. Bestyrelsen anbefaler
skiltning ved vejen, i samme stil som de nye baneskilte.
Næste bestyrelsesmøde er den 9. maj.

