Referat: nr. 70
Langelands Golf Klub

Onsdag den 13. december
2017
Langelands Golf Klub
kl. 16.00

DEC -2017

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde LGK

Observatører:

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

Ordstyrer:

Deltagere:

Hans Lund (HL), Kurt Petersen (KP), Tove Nørgaard (TN), Niels Vagn (NV), Bjarne Erbæk (BE), Annie Borch
(AB), Morten Hjortshøj (MH), Jørgen B Jensen (JBJ), Torben Sindet(TS),

Afbud fra:
Læs venligst:

Kai Winton Hansen (Orlov)

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Referat:
Emne / forhandling
1)

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkend og underskrift af referat nr. 69

Godkendt og underskrevet

2) Opfølgning fra sidst
A
- Status træner

Der er lavet en mundtlig aftale om vilkår og betaling med AB/KP
Andreas Søndergaard for 2018. Kontraktunderskrivelse
og træningsplan aftalt til medio januar.

B

-

Sommerhusmedlemskaber

Invitation udsendt til grundejerforeningernes formænd.
Der udarbejdes et tilbud som omdeles i
sommerhusområderne forår 2018.

C

-

Foreningsmøde primo februar med
portvin eller rødvinssmagning

Arrangementet i samarbejde med Dagli’ Brugsen
Tullebølle, bliver med mindre egenbetaling. Endelig dato
er endnu ikke fastlagt.

D

-

Vintermedlemskaber

Der er tegnet 2 medlemskaber

3) Formanden informerer
A
- Status Struktur seminar

Et positivt forløb, hvor det bliver synliggjort hvor vi stå og
bryder vanetænkningen og giver godt grundlag for det
videre arbejde.

B

-

Status Baneservice bil

Fejl på bilen er fundet. Den forventes at være klar inden
sæsonstart.

C

-

Langeland kommunes Ildsjæle pris

Bestyrelsen for LGK har sammen med Rudkøbing
Skyttekreds indstillet KP til denne annerkendelse

4) Økonomi
A
- Medlemsstatus
B

-

Debitorliste

Ansv

Blev taget til efterretning
Ingen manglende kontingenter på listen. Listen blev
taget til efterretning.

KP/frivilli
ge

KP

Der var en debat omkring tidspunktet for betaling af
kontingenter. Det undersøges hvad konsekvensen for en
evt. ændring af betalingsfristen, samt muligheden for
betaling via en form for kontrakt med banken
C

-

Balance

Igen ny balance siden sidste møde.

D

-

Godkendelse budget 2018

Efter en mindre rettelse blev budgettet godkendt.

5)

Rapport fra udvalgene:

A Info/PR/hjemmeside
- Ny hjemmeside
B

-

Markedsføring 2018

C Baneservice:

Der er endnu noget arbejde med siden, men det
forventes at den kommer til at virke tilfredsstillende
Annoncekøb vil blive holdt på et minimum og i lokale
dagblade brugt i forbindelse med åbent hus o.l.
Ønsker et par ekstra medlemmer.

D Turneringsudvalg:
- Ø-golf for seniorer aflyst (budgetteret
med 20.000 kr.)
- Sommerturnering med Dagli’Brugsen

Taget til efterretning, budgettet tilpasset.
Der arbejdes på en sommerturnering med musik og mad.

E Juniorudvalget:

Fortsat udfordring med at finde ledere. Bestyrelsen
arbejder på at finde kandidater.

F

Intet nyt

Begynderudvalget:

G Sponsorudvalg:
- Status nye Scorekort

H Husudvalg:
6)

7)

Der arbejdes fortsat på at finde en eller evt. to sponsorer
til scorekortet.
Sponsorudvalget arbejder kontinuerligt med at finde nye
sponsorer, samt fornyelse af nuværende kontrakter.
der ses på muligheden for at finde nogle småsponsorater
til erstatning for annonceringerne i ”Tillægget i Øboen”
Intet nyt

Fastlæggelse af møder:
- Strategi seminar

Mandag den 8. januar kl. 10.00 – 13.00

-

Bestyrelsesmøder

Onsdag den 24. januar kl. 16.00

-

Foreningsmøde

Primo februar (endelig dato uafklaret)

-

Bestyrelsesmøde/generalforsamling

15. marts kl. 16.00/GF kl. 19.30

Eventuelt:
- Vandreklubs brug af klubhus
-

Ærmeløse T-shirt til PRO-shop

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

Der servers lidt til ganen

Der blev givet tilladelse til at bruge huset den
29.december kl. ca. 12.00-13.00
Det blev besluttet at indkøbe disse

TN/KP

