Referat: nr. 65
Onsdag den 31. maj
2017

Langelands Golf Klub

Langelands Golf klub
kl. 16.45

maj -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), Morten Hjortshøj (MH),), Tove Nørgaard (TN),
Hans Lund (HL), Bjarne Erbæk (BE), Torben Sindet(TS),
Annie Borch (AB),

Afbud fra:
Læs venligst:
Medbring venligst:

Kalender

CC:

Referat:
Emne / forhandling
Godkendelse af dagsorden:
1)

Godkend og underskrift af referat nr. 64

2) Opfølgning fra sidst
A
- Golfkørekort

B

C

-

-

Sommerhusmedlemskab

Golfhæftet

Konklusion:
Godkendt med tilføjelse af pkt. 2C Golfhæfte og 3D
Golf2change
Godkendt

Golfkørekort på en Weekend, pris 500 kr. indeholder
MH/TS
undervisning, slag og teoriprøve, efterfulgt af
medlemskab i LGK resten af 2017 for 1.700 kr. MH og TS
udarbejder et oplæg og udsender dette.
KP har deltaget i Gf-grundejerforening ved hul 6. JBJ
tager det med til GF-grundejerforeningen Risting. Der
arbejdes videre med et tilbud om
sommerhusmedlemskab til Par3 banen for 1.000 kr.

JBJ

HL undersøger muligheder/konsekvens ved medlemskab
golfhæfte+, samt et evt. salg af Golfhæfte.

HL

3) Formanden informerer
A
- Jane Sloth ønsker at sælge monobuggy Bestyrelsen ønsker ikke at indkøbe monobuggy til
til klubben
udlejning. KWH skriver til Jane Sloth
B

-

Artikel i golfbladet (Svend Novrup)

KWH orienterede om mødet forud for artikel.

C

-

Årskort Buggy (2.halvår)

Det blev besluttet at sæsonkort for henholdsvis forårseller efterårssæson udbydes for 1.200 kr.

D

-

Golf2Change

Invitation ved at blive udarbejdet og udsendes primo
juni. Kendisser 2017 bliver Anders Bircow, Joakim
Solberg, Lune Larsen, Stig Rossen og Michael Berg.
Prisen hæves til 550 kr. pr deltager.

4)

Medlemskaber
- Håndhævelse medlemskaber jf.
vedtægter (overførelse af kontinent)

Ansv

Ved henvendelse om ændring af et medlemskab uden for
vedtægternes rammer, skal behandles af den samlede
bestyrelse.
Der er et par medlemskaber som ikke overholder

KP

KWH

bestemmelserne i vedtægterne. Disse medlemskaber skal HL/KWH
tilpasses bestemmelserne i vedtægterne.
5)

Indendørs træning i LGK

De indkomne tilbud/beregninger giver ikke grobund for et
videre arbejde med projektet. MH undersøger om et
billigere alternativ evt. kan komme på tale.
MH

6)

Tiltag for at få nye medlemmer

Arrangementerne Golfens dag, Firmagolf, Oldboys
fodboldspillere, kursus for idrætslærer og skolegolf er
nogen af tiltagene. Det er for tidlig at sige hvad det giver
af nye medlemmer, men især firmagolf og oldboys har
givet mange positive tilbagemeldinger.
Idrætslærerne foreslår at tættere samarbejde omkring
skoler/golf.
Der var stor ros til alle de frivillige der har været en del
af disse arrangementer.

7)

Priser for Hotel fee

8)

Pakkeløsning PAR 3.

Det blev besluttet ens pris til alle hoteller på 225 kr. for
en greenfee. Vi har en forventning am at hoteller gør en
større indsats for at sælge flere greenfee. HL informerer HL
hotellerne.
Nordenbrogård har vist interesse for at samarbejde om
hotelfee.
Et nyt koncept hvor man kan lave et arrangement på PAR
3 banen, med instruktion. Merprisen for instruktionen
tilfalder kaninafdelingen der også forestår instruktionen.

9) Økonomi
A
- Medlemsstatus
B
C

-

Debitorliste
Balance

10 Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
B Baneservice:

Senior240, yng4, jun6, flex20, Ldsvb8, LD48, prøve16,
pass43.
Listen blev gennemgået. HL følger op på
medlemsrestanterne.

HL

Balancen som følger budget blev taget til efterretning.
Det blev foreslået at der opsættes scanningsmærke til
MobilePay. KP undersøger

KP

Intet nyt
Møde afholdt den 31/5. JBJ orienterede fra mødet.

Turneringsudvalg:

Intet nyt, dog efterspurgtes flere deltagere til Ø-golf.

Juniorudvalget:

Intet nyt men forsigtig optimisme ang. nye medlemmer.

Begynderudvalget:

16 prøvemedlemmer, der er håb om at de ekstra tiltag
giver flere prøvemedlemmer. God opbakning fra hcp.
spillere.

Sponsorudvalg:
- Erhvervsmedlemmer/ture m.m.

Ny Guldsponsor (Lokalforsikring hul 17)
Der arbejdes med en tur den 30/8 (evt. til Korsør)

Husudvalg:

Lis Andersen tilbyder ekstra rengøring i forbindelse med
arrangementer i klubben.
Bedet ved flagstangen skal udbedres. Hans Jørgen
Hansen spørges til råds.

C
D
E

F
G

11

Fastlæggelse af møder:

Næste møde afholdes den 22. juni kl. 16.00.

12

Eventuelt:

Intet

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

HL

