Referat: nr. 64
Torsdag den 20. april
2017

Langelands Golf Klub

Langelands Golf klub
kl. 16.45

apr -2017

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde LGK

Observatører:

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

Ordstyrer:

Deltagere:

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

Afbud fra:
Læs venligst:
Medbring venligst:

Kalender

CC:

Referat:
Emne / forhandling
1)

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkend og underskrift af referat nr. 63

Godkendt

2) Opfølgning fra sidst
A
- Golftillæg Ø-Boen

Salget af annoncer for ca. 110.000 betegnes som
tilfredsstillende, hvilket gav stor ros til annoncesælgerne.
KWH forventer at vi laver tillæg igen i 2018.

B

-

Prisændring Buggy udlejning

Prisen er hævet til 220 kr. pr. runde. Prisen for et årskort
er fortsat 2000 kr.

C

-

Generalforsamling

KWH udtalte tilfredshed med afviklingen af
generalforsamlingen der foruden en debat om banens
omkostninger giver anledning til ændring i
regnskabsfremlæggelsen, hvor en gennemgang af
balancen blev efterspurgt.

3) Formanden informerer
A
- Langesø golf Club (bilag vedhæftet)

KWh har fremsendt opbakning til fortsættelse af den
fynske ordning. Langesø Golf Club vil blive genstand for
debat på formandsmøde i august 2017

B

-

Fortsat medlemskab ”Klub 100”?

KWh tager kontakt til Klub 100, med henblik på vores
udtrædelse.

C

-

Erhvervsmedlemskaber

En forespørgsel om forståelsen af teksten i
erhvervsmedlemskabskontrakten. For at præciserer
denne vil alle erhvervsmedlemmer modtage et brev med
en præcisering.

D

-

Greenfee hotel Svendborg

Ansv

KWH

KWH

Hotel Svendborg har efterspurgt mulighed fora t maile en
greenfee billet til deres kunder. Bestyrelsen synes det er
en god idé.
Der var en længere debat om priserne for hotel greenfee. KP
Emnet behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

4) Træner
A
- Gå til golf
B

-

Fælleslektioner/Den røde tråd

5) Tiltag for at få nye medlemmer
A
- Åbent hus

16 medlemmer har købt dette. Flere syntes på vej,
hvilket gør at vi betegner det som en betinget succes.
Fælleslektioner udgår af vores træningstilbud. Det
forventes at enkelte af træningssamlingerne ”Den røde
tråd gennemføres”
Aftaler om hjælper på plads. Forventning om god
deltagelse.

B
-

Firmagolf

15 hold tilmeldt, vi håber lidt flere kommer til. Tiltaget
betegnes som en succes.

C

-

Oldboys fodboldspillere

KWH gennemgik planen som er lavet af TS

D

-

Oldgirls fodbold/håndbold

KWH gennemgik planen som er lavet af TS

E

-

Skolegolf

KWH gennemgik planen som er lavet af TS

6) Økonomi
A
- Medlemsstatus

Fuldtid239, ung4, jun6, LDsvb7, LD48, Flex22, pass42

B

-

Debitorliste

Listen blev gennemgået, desværre mange gengangere.

C

-

Balance

Med bemærkning om at vi ønsker flere medlemmer, blev
balancen taget til efterretning.

D

-

MobilePay

MobilePay flyttes fra Danske Bank til Nordea.
Det skal fremgå ved opslag, at der ved betaling med
MobilePay skal skrives en kort tekst, såfremt købet er
andet end i cafeen.

7) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
- Brugen af Facebook

-

Artikel i Golf bladet v/ Svend Norup

KWH og KP har været på kursus i erhvervsmæssig brug
af Facebook. Vi vil fremadrettet bruge Facebook som en
aktiv del i informationen om aktiviteter,
banevedligeholdelse og klubbens sociale liv.
KWH og KP har haft møde med Svend Norup der skriver
en artikel til Golfbladet maj udgave.

B Baneservice:

Møde den 26.april. Baneservice vil påse at der skrives
tekst ved betaling med MobilePay.
JBJ påpeger et problem når nogle af klubbens
medlemmer går ud i 5 bolde. Bestyrelsen er enig om at
dette påpeges over for disse.

C Turneringsudvalg:

Det undersøges om Vestfyen/Daglí Brugsen kan bytte
matchdatoer.
Frivillig matchen flyttes til søndag den 18. juni.
KWH matchleder på DGU seniorturnering den 1-2. juli

KWH

D Juniorudvalget:

Starter op fredag den 21. april. AB er spændt på antal af
nye juniormedlemmer.

AB

E Begynderudvalget:
- Golfkørekort

Ingen bemærkninger
Kp tager kontakt til Frands Frandsen med henblik på
gennemførelse af et kursus primo juli.

F

Sponsorudvalg:
- Ny Guldsponsor

Mand og Bil hul 11.
Dansk Ø-ferie hul 14

KP

KP

-

Opdateret sponsorliste

G Husudvalg:
- Rengøring (køkken)

Sponsorlisten blev gennemgået. Skrøbelev Gods skal
påføres under Nyhedsbrev.
Sponsorudvalget påpeger at det er et stort arbejde,
fortsat at tegne nye sponsorer.
Der ønskes grundigere rengøring af køkkenet. Lis
Andersen har lovet at tage sig af dette.

8)

Fastlæggelse af møder:

24. maj, 22. juni, 17. august, 5. oktober, 14. december

9)

Eventuelt:

9. maj får vi besøg fra Golfhæftet.
27. maj låner grundejerforening (ved hul4) lille
mødelokale til generalforsamling, KP deltager

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

