Referat: nr. 60
Torsdag den 29. september
2016

LGK
september -2016

Langelands Golf klub
kl. 16.00

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde
LGK/LGB

Observatører:

Jørgen B Jensen (JBJ, Hans Andersen (HA)

Ordstyrer:

Deltagere:

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

Afbud fra:
Læs venligst:

Hans Lund (HL),

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Referat:
Emne / forhandling
1)

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkendelse af referat nr. 59

Godkendt og underskrevet

2) Opfølgning fra sidst
A
- Efterlysning af Facebook administrator
her ikke givet nogen henvendelser
-

Gl. fodboldspiller

3) Formanden informerer
A
- Ansøgning LAG (udlejningsbiler)

Claus Eggert vil gerne være administrator, Anders Fraser
genoptager arbejdet med Facebook siden. Materiale
sendes til klauseggert@gmail.com
Der er fortsat fokus på at få lavet et arrangement. TS
tager det op tlf. foråret 2017
Der er søgt LAG midler til indkøb af 3 nye golfbiler til
udlejning. Samlet pris 104.000kr.

B

-

Evaluering Golftillæg Øboen

Positivt møde hvor der var en god ideeudveksling
omkring næste års tillæg. Der blev fastlagt en køreplan
samt flere emner ti artikler for tillæg 2017. KWH har
fremsendt referat.

C

-

Evalueringsmøde af pressedækning af
golf2change

Et positivt møde med deltagelse af Erik Jørgensen, Kaj
Knudsen, KWH og KP. Der var meget fokus på avisens
dækning af arrangementet ligesom der blev aftalt en
pressestrategi for Golf2change 2017

D

-

Ærø
KWH orienterede fra Baneservices tur til Ærø

E

-

Evaluering af træner brug

Der har været god brug af træneren til enkeltlektioner,
hvorimod fællestræningerne har været mindre godt
besøgt. Der skal arbejdes på en formindskelse af
træneromkostningerne og så skal det overvejes om
elektronisk booking af lektioner var en mulighed.

Ansv

TS

4) Referater
A
- Referater på hjemmesiden?

Der udarbejdes et ”Åbent” referat som lægges på
hjemmesiden

KP

B

-

Underskrift på referater

Referater underskrives fremadrettet

KP

C

-

Skal der være særskilt
dagsorden/referat for bane/klub?

Der udarbejdes fremadrettet særskilt dagsorden for
bane/klub

KP

5) Gavepolitik
A
- Politik for hvor og hvornår der gives
gaver

6) Økonomi
A
- Medlemsstatus

Der gives kun gaver til mærkedage ved invitation.
Der gives bårebuketter til klubmedlemmer der afgår ved
døden.
Sponsorer som afholder mærkedage tilgodeses med
symbolsk erkendtlighed.
Sen.263/yng.7/jun.7/flex.16/LDsvb.11/LD.52/pass.41
6 sen. Medlemmer udmeldt pr. 31.12. 2016

B

-

Debitorliste

Der arbejdes på listen. Intet ønske om samarbejde med
inkassofirma.

C

-

Balance

Balancen blev gennemgået og taget til efterretning.

D

-

1. Udkast til budget 2017 v/TN

Budgettet blev gennemgået og kommenteret. TN
udarbejder snarest et nyt udkast som udsendes til
bestyrelsen. Dette udkast danner baggrund for
beslutning den 1. december



Greenfee

Uforandret



Kontingenter

Kontingent senior 5.200 kr. resten uforandret. TN
udarbejder halv- og kvartårlig pris der afspejler vedtaget
kontingent stigning.

7) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
B Baneservice:
Baneservice ser ikke behov for brug af
greenfee bogen.

C Turneringsudvalg:
- Flytning og ændring af
afslutningsmatchen

Intet nyt
Greenfee bogen bruges ikke mere. Det tydeliggøres at
der skal bruges kuverter. Kuverter stemples.
Ved opbrug af nuværende scorekort skal det overvejes
om vi skal gå over til trefløjede.
Det er lykkedes at få Smarteyes som sponsor på
afslutningsmatchen, som nu spilles dels som stableford
og for højhandicapper som Scramble.
1.og 2. juli skal LGB danne rammen om en DGU
seniorturnering.

D Juniorudvalget:

Der forventes samme antal medlemmer i 2017 som
indeværende år (6-7)

E Begynderudvalget:

Intet nyt

F

Udflugt for erhvervsmedlemmer blev en succes trods få
deltagere. Forventer et mindre underskud.
Louis Nielsen ny guldsponsor

Sponsorudvalg:

G Husudvalg:

Intet nyt

TN

TN

8)

Fastlæggelse af møder:
- Næste møde

9)

Eventuelt:

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

Bestyrelsesmøde den 1. december kl.16.00 efterfulgt
af spisning
Informationsmøde primo februar 2017
Generalforsamling den 16. marts 2017

