Referat: nr. 57
Tirsdag den 24. maj
2016

LGK

Langelands Golf Klub
kl. 19.00

maj -2016

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde LGK

Observatører:

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

Ordstyrer:

Deltagere:

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

Afbud fra:
Læs venligst:

Annie Borch (AB),

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Referat:
Emne / forhandling
1)

Jazz arrangement, tilføjet under punkt 3E

Godkendelse af referat nr. 56

Godkendt

2) Opfølgning fra sidst
A
- Nyt abonnement tegnet i TDC, samme
pris som tilbuddet fra Telia.
B

C

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

-

-

Ansv

Der er nu tilføjet Viderestilling, banke på, vis nr. og
Voicemail for 25 kr. pr. md.

KWh og KP afholdt møde med Britta.
Vi har efterspurgt liste over personer
der ikke er tilmeldt BS, der udsendes
evt. mail til disse.
Kan sponsoraftaler evt. følge
kalenderåret?

Britta har endnu ikke fået tilbagemelding fr NETSDanmark.

KWH/KP

Sponsorudvalget tager dette op ved ny-tegning af
sponsorater.

MH/NV

Sponsorat på den gennemgående
turnering?

Vi mangler en sponsor til den gennemgående match

NV

3) Formanden informerer
A
- Ændring i handicapudvalget

Rita har desværre valgt at stoppe som udvalgsformand.
Peter Andreasen ny formand for handicapudvalget.

B

-

Salg af træningslektioner

Lidt bedre salg i forhold til sidste år, men indtjeningen
skal være højere endnu, hvis vi også næste år, skal have
Fredrik som træner, på samme vilkår som i år.
Der var en debat om ”Temadage” på 1x3 time, om det er KP
for langt tid. Forslag om 3x1 time med 1 times temaer,
tilbudt flere gange hen over sæsonen. Forslaget tages
med ved midtvejsevalueringen med Fredrik medio juni.

C

-

Skal vi betale benzinudgift ved kørsel til Det blev besluttet at ved kørsel til møder og kurser, uden
møder/kurser?
for Fyn, betaler klubben udgiften til brændstof. Bilag
fremsendes til Britta.

D

-

Golf2change den 28. juli

KWH redegjorde for den foreløbige plan. Der meget

ligner sidste års model. KWH holder bestyrelsen
orienteret om udviklingen i planlægningen.
KP tager kontakt til Nordea Erhverv om et sponsorat
E

-

Jazz som en del af en match

4) Medlemskampagner
A
- Åbent hus 17/4

B

-

Skolegolf

KWH
KP

KWH har modtaget henvendelse fra Langelands Jazz klub
om et samarbejde. Bestyrelsen tænker det som
spændende nytænkning.
KWH
Vi undersøger muligheden for en Jazz match i 2017, og
gerne med en ny sponsor.
11 mødte op, heraf blev 9 prøvemedlem. Pt. vides ikke
hvor mange der tegner et medlemskab.
Vi mener konceptet fungerer ok, og planlægger efter
igen at deltage ved Golfens dag i 2017.
Kommunikation mellem skoleleder og idrætslærer har
bevirket manglende tilbagemelding, til introduktion af
idrætslærer til golfen, hvorfor initiativet med
idrætslærerne måtte aflyses.
Vi er kommet i gang med få (og måske lidt yngre) elever
end forventet. Vi har gode hjælpere, og vi tror på
konceptet med gratis golf til skolebørn. Vi fortsætter frem
til 1. juli. Ved en efterfølgende evaluering tages der
stilling til om vi skal prøve igen i 2017

C

-

Firmagolf

Firmagolf har været en god succes med 12 tilmeldte
hold. Der var stor ros til TS for gennemførelsen af dette.
Pt. har 5 af deltagerene tegnet medlemskab i klubben. Vi
planlægger for en gentagelse i 2017.

D

-

Medlem skaffer medlem

Konceptet har ikke haft den forventet opbakning fra
medlemmerne. Vi vil senere evaluere på dette.

5) Økonomi
A
- Medlemsstatus
B

C

-

-

Debitorliste

Balance

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

SEN253 - YNG6 - JUN8 - LDsvdb11 – LD51 – Flex16 –
prøve9 – passive45
Debitorlisten blev gennemgået – der blev lavet aftale
omkring en opfølgning på de fleste.
MH efterlyste automatisk udsendelse af rykker fra Britta

KWH/KP

Balancen blev efter en kort gennemgang taget til
efterretning.
Tilbud fra Nordjyske medier om annoncering i Golf
Magasinet i juli/august. Vi ønsker ikke at annoncere.

KP

TS spurgte om TV skærmen i klublokalet kunne bruges til
visning af slides med nyheder og sponsorer. Det
KP
undersøges om det er muligt.
B Baneservice:

C Turneringsudvalg:
- Hvem er matchleder og opretter
Smarteyes Cup i Golfbox?
-

Frivilligmatch den 18. juni

D Juniorudvalget:

Det er meddelt at garageport skal stå åben når vagten
sluttes. HA lukker porten om aftenen.
Baneservicemøde den 1. juni.

JBJ
HA

TN opretter matchen i Golfbox. TN og John Pedersen er
matchleder.

TN

Det opfordres til at meddele frivillig at de skal huske
tilmelding.

Alle

Intet at bemærke

E Begynderudvalget:

Det kører godt.
Der var sket en fejl i kommunikationen omkring
deltagelse i ”Frivillig dagen” på Skovsgaard, vi deltager
ikke.

F

Sponsorudvalg:
- Netværksudflugt for
erhvervsmedlemmer den 24. august
-

Sponsormatch den 2. juli

G Husudvalg:

Ingen tilmeldt endnu. 4-6 har vist interesse. Det er uvist
om turen afholdes. Deltagelse af personer fra udvalget
får betalt mad og transport.
Invitation udsendes denne uge.

MH/NV

Intet at bemærke

MH

8)

Fastlæggelse af møder:
- KWH forslag til bestyrelsesmøder for
resten af året.

Mandag den 27. juni kl. 16
Torsdag den 11. aug. Kl. 16
Torsdag den 6. oktober kl. 16
Torsdag den 1. december kl. 16

9)

Eventuelt:

HL har talt med Nynne Prinz om tilskudsordningen fra
kommunen.

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

BE

