Referat: nr. 68
Langelands Golf Klub

Mandag den 25. september
2017
Langelands Golf klub
kl. 16.45

September -2017

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde LGK

Observatører:

Jørgen B Jensen (JBJ),

Ordstyrer:

Deltagere:

Kurt Petersen (KP), Hans Lund (HL), Bjarne Erbæk (BE), Torben Sindet(TS), Annie Borch (AB),

Afbud fra:
Læs venligst:

Kai Winton Hansen (orlov), Morten Hjortshøj (MH), Tove Nørgaard (TN), Niels Vagn (NV),

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Referat:
Emne / forhandling
1)

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkend og underskrift af referat nr. 67

Godkendt og underskrevet

2) Opfølgning fra sidst
A
- Der er lavet aftale med Compus Partner KP orienterede om aftalen med Compus Partner. De nye
om 3 fløjet scorekort
scorekort tages i brug primo 2018. Der blev efterspurgt
en sponsor til disse kort.
3) Formanden informerer
A
- Formandsmøde fynske golfklubber

Ansv

MH/NV

AB refererede kort fra mødet. LGK ser med tilfredshed på
fastholdelse af den Fynske ordning, hvorimod udspillet
om fælles markedsføring for alle fynske klubber imødeses
med en vis skepsis.

B

-

Strategi arbejde i LGK. KP har talt med
Thomas Lauritzen fra DGU

Det blev vedtaget at afholde et møde primo NOV 2017.
KP udsender forslag til dagsorden.

KP

C

-

Salg af lodsedler fra diabetes
foreningen

Ikke interesseret. AB melder tilbage.

AB

D

-

Skal der opsættes flere bænke som den Det blev besluttet at bestille bænke til opsætning på
på hul 16?
hullerne 2, 8, 11 og 14 samt hul 3 på par3banen. BE
melder tilbage til Kai Thomsen.

BE

E

-

Stander til opladning af mobiltelefoner,
urer m.m.

Ikke interesseret. KP melder tilbage

KP

F

-

Fyraftensmøde DGU (OGK 26/9)

Emnet er ”Bliv inspireret til at arbejde med at ændre
golfsportens omdømme og skabe flere medlemmer. TS
og KP deltager.

4)

Træner 2018

Formand og næstformand taler med Fredrik Johnsson om AB/KP
mulighederne for et fortsat samarbejde i 2018, med
henblik at skabe et mindre netto underskud for klubben.

5)

Ændring af organisationen i LGK
- Forslag til ændringer i den medsendte
organisationsplan

6) Økonomi
A
- Medlemsstatus

Den medsendte organisationsplan blev gennemgået og
blev som helhed vedtaget. KP sender skabelonen til hele
bestyrelsen som hver især forsøger at indsætte navne.
Planen vil herefter blive gennemgået i sin helhed på et
senere bestyrelsesmøde, og skal herefter offentliggøres
for klubbens medlemmer.
Sen255, Yng9, Jun9, LD47, LD-svb9, Flex20, pass44

B

-

Debitorliste

HL arbejder med de sidste 3 restanter på kontingent

C

-

Balance

Blev gennemgået og taget til efterretning.

D

-

Forberede Budget 2018

7) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
- Skal der indkøbes en Chromecast til
fjernsynet?

OK

KP
KP

Langelands guide

Vi gentegner annoncen. KP tilretter og melder
turistkontoret beslutningen.

-

Erhvervsmesse i Herning

Erhvervsforeningen har et fremstød på erhvervsmessen i
Herning, hvor de har valgt at præsentere LGK i en kort
video.

C Turneringsudvalg:
- Afslutningsmatch

Der skal findes en måde hvorpå udstyr og buggy kan
udlejes i perioder hvor baneservice ikke har vagt.

I 2017 har de været delt i meget små, store der ikke vil
så meget med golfen og kun få seriøse. AB meddelte at
hun ikke ønsker at stå som leder af juniorsamlingerne i
2018

E Begynderudvalget:

Stor aktivitet gennem året med mange kaniner. Ros til de
mange hcp. spillere, som hjælper i kaninafd. BE og KP
deltager i kaninafd. afslutning onsdag den 27/9

F Sponsorudvalg:

Intet at bemærke

G Husudvalg:

Intet at bemærke

9)

Fastlæggelse af møder:
- Næste møde planlagt til den 14. dec.,
men skal der være et ekstra møde,
speciel med henblik på budget 2018
Eventuelt:

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

JBJ/BE

AB, BE og KP står for afvikling.

D Juniorudvalget:

8)

HL

Kontingent hævet med 100 kr.
Greenfee uforandret
Udlejning af buggy uforandret
Sommerhusmedlemskab par3 bane 1.000 kr.
Vintergreenfee dec. jan og feb. 200 kr.
Skal vi indføre et ”Puslingekontingent”? For 6 til 10
årige? Dette er en Generalforsamling beslutning.

-

B Baneservice:

KP/Alle

Lægges i forlængelse af ”strategi mødet”, hovedemnet vil
være budget 2018.
KP taler med Birger Drost om udlevering af buggy, der er KP
forudbestilt.

