Referat fra bestyrelsesmøde den 9, maj 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 tak for en god sæson start.
CHJ modtager mange henvendelser med stor ros til banen og den nye skiltning
Hannes´s 25 års jubilæum blev fejret den 9. maj, tak til alle der deltog og var med til at gøre dagen
hyggelig og festlig.
2. Seneste nyt ved formanden
Intet nyt
3. Nyt vedrørende driften af klubben, herunder økonomi
Taget til efterretning, bestyrelsen har fokus på klubbens elforbrug.
4. Nyt fra udvalgene
a. Baneudvalg v. Tommy
• Intet nyt
b. Begynderudvalg v. Lena
• Åbent hus den 22 april, 55 deltager dagen gav 17 nye prøvemedlemmer, 1. maj er der
32 voksne og 17 junior der er prøvemedlemmer.
• Der planlægges et kursus for guiderne her i foråret, SH afvikler dette.
• Der afholdes en temaaften for begynderne i august
c. Sponsor- og marketingsudvalg v. Henrik
• Marketingsudvalget har besluttet, at Suset holder en pause, da nyhederne nu kommer
via det månedlige nyhedsbrev. Der vil forsat blive udarbejdet artikler (samme form som
i Suset), der udsendes til medlemmerne sammen med månedsbrevene.
• Der afholdes sponsordag den 25. maj
d. Regel- og handicapudvalg v. Jesper
• Der afvikles en regelaften for alle medlemmer i efteråret.
e. Turneringsudvalg v. Jesper
• Der er kommet sponsorer på alle klubturneringer, alle afvikles efter planen.
f. Junior-, elite- og sportsudvalg v. René
• Alle hold har afviklet første runde, er er kommet fint fra start.

5. Drøftelse af proces og plan for renovering af omklædningsrum
• Udsættes til næste møde
6. Udarbejdelse af tidsplan (samt hvem er ansvarlig for …) for iværksættelse af ”det vil vi” fra visionsstrategiplanen.
• FU udarbejder oplæg til næste møde
7. Revidering af vedtægter – forslag fra CHJ, hvert enkelt bestyrelsesmedlem medbringer en kopi af
vedtægterne med bemærkninger indskrevet, så vi kan få nedsat en (mig selv inklusive), der skal
komme med et samlet oplæg til næste bestyrelsesmøde med baggrund i de enkelte
bestyrelsesmedlemmers bemærkninger. (bilag SGK vedtægter).
• CHJ udarbejder oplæg til næste møde, bestyrelsens bemærkninger indarbejdes.
8. Eventuelt
•
•
•

RN orienterede om, at der er mandag den 14. maj er der droneoptagelse af banen.
RN orienterede om at baglokalet i restaurant er renoveret
Bestyrelsen drøftede skiltning ved indkørsel, besluttede at is-skilt skal have samme
design som klubbens øvrige skilte

Næste bestyrelsesmøde er den 20 juni 2018 kl. 19.00

