Referat: nr. 56
Mandag den 11. april
2016

LGK

Langelands Golf Klub
kl. 16.00

apr -2016

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde
LGK/LGB

Observatører:

Hans Andersen (HA), Jørgen B Jensen (JBJ),

Ordstyrer:

Deltagere:

Hans Lund (HL), Kurt Petersen (KP), Niels Vagn (NV), Annie Borch (AB), Kai Winton Hansen (KWH), Tove
Nørgaard (TN), Morten Hjortshøj (MH), Bjarne Erbæk (BE), Torben Sindet(TS)

Afbud fra:
Læs venligst:
Medbring venligst:

Kalender

CC:

Referat:
Emne / forhandling
1)

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

Udlejningsbiler og Telia erhverv tilføjes pkt. 3

Godkendelse af referat nr. 55

Godkendt

2) Opfølgning fra sidst
A Generalforsamling
B Opfølgning på administrationsgebyr på 75 kr.
3) Formanden informerer
A
- Tillæg til øboen

Et godt forløb med en god positiv debat.
KWH meddelte at han ikke havde nået at undersøge
sagen. Dette bliver gjort snarest.

-

Træner aftale

Der foreligger nu en underskrevet aftale, hvoraf det
fremgår en satsning på flere fællestræningen og 3 timers
træningspas med forskellige temaer. Det er bestyrelsens
mål at øge indtjeningen på salg af træningslektioner.

C

-

Kompressor

Sagen blev drøftet

D

-

Sponsorering af Jonas Andreasen?

Aftale om sponsorering af et medlemskab af LGK blev
vedtaget

E

-

Tilbud fra Telia erhverv

Vi har modtaget tilbud fra Telia Erhverv om køb af
telefon og internetforbindelse. Vi tvivler på dækning i
vores område og spørger TDC om de kan matche det
givne tilbud.

-

Skal vi indkøbe flere udlejningsbiler?

KWH

Det var en samlet bestyrelse der roste tillægget. Godt
skrevne artikler og flot opsætning. Tillægget blev
beskrevet som det hidtil flotteste. Ligeledes stor ros til
annoncesælgerne for det flotte arbejde.

B

F

Ansv

Det blev besluttet at Baneservice fører statistik med
udlejningen, samt noterer på hvilke tidspunkter behovet
for flere udlejningsbiler var til stede.

KWH

KP

JBJ

4) Medlemskampagner
A
- Åbent hus 17/4
B

-

Skolegolf

Aftaler for bemanding og afvikling blev besluttet

KWH

Aftalen om instruktion for øens idrætslærer, blev udsat
pga. få tilmeldte.

TS

Elever inviteres til golf fredage eftermiddage. Eleverne
der får tilbudt gratis træning/spil bør ikke blandes med
betalende juniormedlemmer. Problemstillingen bør
tydeliggøres på hjemmesiden.
TS efterspurgte flere hjælpere, flere meldte sig.

TS
KP

C

-

Firmagolf

TS gennemgik konceptet. Der udsendes snarest
invitationer til firmaerne.

TS

D

-

Medlem skaffer medlem

KP gennemgik konceptet. Det opfordres til at alle prøver
at sprede budskabet. Konceptet sættes på hjemmesiden
og i nyhedsbrev.

Alle
KP

5) Økonomi
A
- Medlemsstatus
B

C

-

-

Debitorliste

Balance

6) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside

B Baneservice:
- Pro-shop /udlejning udstyr

Fuldtids255 – ung8 – jun6 – LDSVB14 – LD51 – Flex17
HL gennemgik debitorlisten, der ikke gav anledning til
bemærkninger.
Der skal følges op på proceduren omkring udsendelse af
fakturaer til erhvervsmedlemmer og sponsorer
Blev taget til efterretning
Tilbud om annonce i Golfmagasinet blev afvist.
Deltager vi ved Foreningernes dag på Skovgaard den 12.
juni? Sidste svarfrist den 20. maj. Kaninafdelingen
spørges.

-

Smarteyes cup
LGK -CUP

D Juniorudvalget:

64 deltagere, matchen forløb godt. Lidt roderi omkring
opstart/aftaler.
Afholdes 4. september NV laver kontrakt
Lone Bendix bliver matchleder. Kuverter og proportioner
ophængt, lodtrækning 1. maj
Håber at skolegolf giver flere juniormedlemmer
nuværende antal på 6 (hvoraf kun en har banetilladelse)
er meget lavt.
Juniormedlemmer kan opbevare bag i HA lade.

E Begynderudvalget:

Alle nye medlemmer startet med hcp. 72. BE bliver
kontaktperson til begynderafdelingen.

F

Magleby efterskole har tegnet et guldsponsorat. Der er
stadig 2 ledige hulsponsorater.
Udflugt for Erhvervsmedlemmer fastsat til den 23.
august. NV kommer med oplæg og invitation
Langelands festival har takket nej til et sponsorat på den
gennemgående sponsormatch.

Sponsorudvalg:

KP
BE

Salget i pro-shop er kommet godt i gang.
Udlejningsudstyr (Jern/bag) skal gennemgås, evt. indkøb
af nye bag bør overvejes. Der er ønske om bedre styr på
udlejningssæt.
Jens Winter har tilbudt at afholde et 2x2 timers kursus i
førstehjælp/hjertestarter. JBJ laver aftale og sørger for
indbydelser.

C Turneringsudvalg:
- Åbningsturnering

KWH/KP

JBJ

NV

AB
BE

NV
NV

G Husudvalg:
7)

Fastlæggelse af møder:
-

8)

Bestyrelsesmøder for resten af året

Eventuelt:

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

Intet nyt. Stor ros for gennemført hovedrengøring.
Næste møde 24. maj kl. 16.00 (AB meldte afbud)
KWh kommer med oplæg på næste møde
Intet

KWH

