Referat fra bestyrelsesmøde den 17. oktober 2018 kl. 19.00

Til stede var: Carl Henning G. Johnsen, Tommy D. Jensen, Henrik Petersen, Rene Nielsen, Ulla Buhl,
Lena Lund Pedersen, Mogens Sandahl deltog i punkt 3.
1. Velkomst og indledning ved formanden
CHJ bød velkommen.
2. Seneste nyt ved formanden
Pernille Bulskov er kommet rigtig godt i gang med info på hjemmesiden vedr. turneringer og golf
aktiviteter i SGK.
Sorø Golfklub har indgået en ny aftale med Skovbo Golfklub om en fritspilsaftale for 2019. Aftalen er
etårig, og evalueres i september 2019 med henblik på eventuel forlængelse – som sker, hvis begge
klubber er interesserede i det.
CHJ har haft kontakt med DGU vedr. den manglende af dækningen af SGK´s reception for John Axelsens
i forbindelse med verdensmesterskabet, samt hjemtagningen af JA, der ikke selv kunne være tilstede
ved fejringen. DGU har beklaget og erkendt at de skulle have været mere forberedte og ageret
anderledes.
Klubmesterskaberne er afviklet, stor ros til afviklingen og tillykke til Jonas Thomsen og Ditte Marie.
CHJ og LLP orienterede om spørgeskemaundersøgelse til begynderne, denne vil danne baggrund for
begynderudvalgets planlægning af aktiviteter og ramme for begynderpakken i 2019. I december
afholdes evalueringsmøde med guiderne, hvor resultaterne forelægges/drøftes.
Vedr. renovering af omklædningsrum forventes der at komme oplæg i næste uge

3. Nyt vedrørende driften af klubben, herunder økonomi (bilag1)
Udkast til årsregnskabet blev gennemgået, regnskabet udviser et overskud på 485 t., dette er meget
tilfredsstillende, der er en god likviditet og sund økonomi i SGK.
Budgetopfølgningen taget til efterretning.
Den 9. november sendes materiale ud til generalforsamlingen.

4. Nyt fra udvalgene
a. Baneudvalg v. Tommy
Bane er eftersået
BU fremsætter forslag til budget 2019 til projektet omkring green hul 9/17.
Pæle skiftes fra hvid til rød fra bro hul 6 til bro hul 5 – altså langs hul 5 fra cirka gærde til bro
mellem 5/6. Dette giver mulighed for drop med 1 slag straf i stedet for at slå provisorisk bold.
Der laves spil til vinterhuller på bag-ni som vanligt.
Lyngebæk gruppen har fastsat 2 datoer for større opgaver langs Lyngebækken, der vil være tale
om oprydning af træer som er gået ud samt tilpasse træer/buske.
Greens, her omlægges en anden græssort, der er modstandsdygtig over for svampeangreb.
b. Begynderudvalg v. Lena
Sæson afsluttet med stor tilslutning til den sidste turnering i året.
Spørgeskemaundersøgelse til begynderne, udsendes den 22. oktober med svarfrist i 14 dage.
Den 3. december er der evaluering af sæsonen med guiderne, samt indledende drøftelser
rammer/planer for 2019.
c. Sponsor- og marketingsudvalg v. Henrik
Ny 3 årig sponsoraftale til vores scorekort er indgået
d. Regel- og handicapudvalg v. Rene
Datoer for kurser i de nye regler planlægges til afvikling i marts måned, herudover vil i
december 2018 og løbende bliver udsendt infobreve med link til de nye golfregler.
RN indkalder RN; SH, LLP og vores uddannede regeldommer til planlægningsmøde.

e. Turneringsudvalg v. Rene
Den 21. november afvikles ”Tak for hjælpen turneringen”, der er 70 tilmeldte.
f. Junior-, elite- og sportsudvalg v. René
Herre eliteholdet er udfordret, 4 af elitespillerne har meldt sig ud af SKG.
Udvalget har fokus på mere information om både divisions- og elitegolf, så der kan tiltrækkes
flere spiller og tilskuere. Ved opdatering af strategiplanen i 2019 vil der blive udarbejdet oplæg
til udvikling af området, herunder rammer og organisering af elitearbejdet.
5. Drøftelse af de indkomne budgetforslag og investeringer for de enkelte ansvarsområde for budget
2018/19. (CHJ får et samlet overblik fra MS, sidste frist for aflevering til MS er den 16. oktober)
Punktet udsat til den 3. november kl. 11.00, da de sidste budgetønsker først er klar i næste uge.
6. Godkendelse af oplæg til revidering af vedtægter for SGK/ CHJ (bilag 2)
Oplægget er godkendt
7. Input til beretningen (deadline for input fra udvalgene til beretning den 19. oktober)
CHJ har modtaget fra alle.
8. Eventuelt
RN indkalder til planlægningsmøde af SGK´s jubilæum.

