Åbent referat: nr. 67
Langelands Golf Klub

Torsdag den 17. august
2017
Langelands Golf klub
kl. 16.45

August -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), Hans Lund (HL), Bjarne Erbæk (BE), Torben Sindet(TS),

Afbud fra:
Læs venligst:

Kai Winton Hansen (KWH), Annie Borch (AB), Morten Hjortshøj (MH), Tove Nørgaard (TN),

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Åbent referat:
Emne / forhandling
1)

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkend og underskrift af referat nr. 66

Godkendt

2) Opfølgning fra sidst
A
- Golfkørekort

Der bliver afviklet et kursus i weekenden 18-20. august,
selv om kun få er tilmeldt.

B

-

Golfhæftet

Der er ophængt opslag hvor medlemmer kan bestille
golfhæftet for 2018.

C

-

Banebesøg for bestyrelsen

TS arbejder med et forslag (eftertekst: besøget er blevet

3) Formanden informerer
A
- KWH har søgt orlov. Under KWH orlov
vil 1. suppleant AB indtræder i
bestyrelsen

udsat til 2018)

KWH blev bevilget orlov. Ved den efterfølgende
konstituering blev AB valgt som fungerende formand

B

-

Møde afholdt med træneren

KP orienterede kort fra møde med Fredrik der var
interesseret i ny aftale for 2018. Bestyrelsen var enig om
at vi arbejder videre på denne mulighed. Vi talte om en
ændring af træningen for kaniner samt fastholdelse af
konceptet ”Gå til golf”.

C

-

Baneservice har stillet forslag om
indførelse af 9 hullers greenfee.

Vil blive behandlet på et kommende møde.

D

-

Årets frivillig

Flere blev foreslået, og beslutning trufet

4)

Golf2Change
- Evaluering

Ansv

Et godt arrangement som blev vel gennemført.
Bestyrelsen foreslår at der arbejdes hen mod en
gentagelse i 2018. Der blev debatteret præmier, og det
var en enig bestyrelse der mente at nuværende præmier,
hvis kunstnerne fortsat vil være med, bør fastholdes.

TS

Stor ros til de mange hjælpere og især Kaj Knudsens
engagement blev meget rost.
5)

Ændring af organisationen i LGK
- Oplæg til en ændret struktur
-

Seminar om vision for LGK

6) Økonomi
A
- Medlemsstatus

Det fremsendte oplæg blev godt modtaget og det blev
vedtaget at der arbejdes videre med dette.

KP

Der skal arbejdes med en vision for klubben hvor alle
”klubber i klubben” inviteres til et seminar.
DGU kontaktes angående et oplæg.

KP

SEN253, YNG9, JUN9, FLEX20, LDSVB9, LD47, PASS44

B

-

Debitorliste

Blev gennemgået og taget til efterretning.

C

-

Balance

Blev gennemgået og taget til efterretning

7) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside

Intet nyt

B Baneservice:

Næste møde afholdes 30. august. 2 nye har meldt sig i
baneservice.

C Turneringsudvalg:
- Ø-golf for seniorer (semifinale 12/8)

Blev afviklet med 54 spillere. Positive tilbagemeldinger,
der arbejdes på at vi igen i 2018 kan blive en del af
konceptet, og gerne med afvikling af finalen.

-

Klubmesterskaber slagspil 26-27/8

Er lagt på hjemmesiden. John Pedersen og Peter
Andreasen står for afviklingen

-

Afslutningsmatch 7/8

Matchen afvikles som en Scramblematch. AB-KP og BE
står for afviklingen

D Juniorudvalget:

Intet nyt

E Begynderudvalget:

Intet nyt

F

Sponsorudvalg:
- Sponsormatch

KP

KP

Uafklaret

-

Erhverv medlemskabs udflugt

Turen gennemføres den 30/8 med 11 deltagere. Turen
går til Great Northern

MH/NV

-

Sponsor på Scorekort

Færgen har meldt at de ikke længere ønsker at være
sponsor på scorekort. Der op følges med kontakt til
færgen samt evt. ny sponsor på scorekort 2018, hvor vi
skifter til 3 fløjes scorekort.

MH/NV

Toilet løber. HL får repareret
16 stk. 40x40 fliser til parasoller

HL
HL

G Husudvalg:
8)

Fastlæggelse af møder:

Næste mødes flyttet frem til mandag den 25.
september kl. 16.00

9)

Eventuelt:

Intet

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

