Referat: nr. 69
Onsdag den 1. november
2017

Langelands Golf Klub

Langelands Golf klub
kl. 13.45

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

Afbud fra:
Læs venligst:

Kai Winton Hansen (orlov),

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Referat:
Emne / forhandling
1)

Godkendt

Godkend og underskrift af referat nr. 68

Godkendt og underskrevet

2) Opfølgning fra sidst
A
- Organisationsændring udskydes til et
senere møde
B

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

-

Sponsor til Scorekort (scorekort skal
bestilles januar 2018)
3) Formanden informerer
A
- Hvordan sælger vi
sommerhusmedlemskaber?

Afventer det igangværende strategiarbejde
Sponsorudvalget arbejder på at finde en sponsor samt
evt. trykning af scorekort

MH/NV

Der udarbejdes en skrivelse og evt. nogle flyer til
omfordeling i sommerhusene. JBJ sender information til
grundejerforeningen.

KP/JBJ

TN/KP

B

-

Nets opfordrer til udskiftning af
dankortterminal ved baneservice

Der kigges nærmere på økonomi inden en evt.
udskiftning, som foruden økonomi er afhængig af hvad
der sker på markedet.

C

-

AB fremkom med forslag om et LDVintermedlemskab til 800 kr.

Forslaget blev meget hurtigt vedtaget og der udarbejdes
straks informationsmateriale samt opslag på hjemmeside
og facebook. Medlemskabet gælder fra 1/1 – 31/3 2018

4)

Træner 2018
- AB of KP har haft møde med Fredrik
Johnsson og Andreas Søndergaard

5) Økonomi
A
- Balance
-

Budget 2018

Ansv

Efter en drøftelse af samtalen med Fredrik og Andreas,
gav bestyrelsen AB og KP bemyndigelse til at udarbejde
en aftale med Andreas Søndergaard som træner i 2018,
hvor den primære træningsdag bliver onsdag.

KP

AB/KP

Taget til efterretning
Det fremsendte budget blev gennemgået og tilrettet. TN
fremsender et revideret budget til godkendelse.

TN

7) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
- Tillæg til Øboen 2018?

-

Det blev besluttet at holde en pause med tillægget til
Øboen. Vi håber at kunne tegne en eller anden form for
sponsorat til nogle af vores trofaste annoncører.

Hjemmeside

Der arbejdes med omlægning af hjemmesiden i nyt
format.

KP

Dan Center tilbyder reklame på de
foldere som sendes til sommerhusejere
samt på det materiale som gæster får
ved nøgleudleveringen.

Prisen for denne reklame på 190x60mm for 5.650 kr.
KP
Bestyrelsen ønsker ikke at tegne denne. Kp melde tilbage

B Baneservice:

Intet nyt

C Turneringsudvalg:
- Hvordan og hvem er tovholder på
golf2Change 2018?

KWH påtager sig opgaven

KWH

D Juniorudvalget:

Der søges fortsat efter nye ledere, gerne 3 da der er stor
niveau forskel på juniorerne.

AB

E Begynderudvalget:

Intet nyt

F

Intet nyt

Sponsorudvalg:

G Husudvalg:
8)

9)

Fastlæggelse af møder:
- Næste møde planlagt til 14/12

Intet nyt
Kl. 16.00 afsluttende med lille frokost

-

Evt. foreningsmøde. Hvornår? Indhold?
Tovholder?

Forslag til den 1. februar gerne med prøvesmagning af
eks. portvin. KP taler med Dagli’ Brugsen om dette.

-

Generalforsamling

Afholdelse torsdag den 15. marts kl. 19.30

Eventuelt:

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

Intet

KP

