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Langelands Golf Klub

Langelands Golf klub
kl. 16.45

juni -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), Tove Nørgaard (TN), Hans Lund (HL), Bjarne Erbæk (BE), Torben
Sindet(TS), Annie Borch (AB),
Kai Winton Hansen (KWH), Morten Hjortshøj (MH),

Afbud fra:
Læs venligst:
Medbring venligst:

Kalender

CC:

Åbent referat:
Emne / forhandling
1)

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkend og underskrift af referat nr. 65

Godkendt

2) Opfølgning fra sidst
A
- Golfkørekort (med inviterede deltagere) Kursus planlagt 23-25. juni aflyst pga manglende
tilslutning. Der arbejdes videre med et den 7-9. juli.
Forslag om at udbyde et Golfkørekort kursus primo
august, MH/TS undersøger behovet.

Ansv

MH/TS

B

-

Sommerhusmedlemskab

Enighed om at indfører et sommerhusmedlemskab til
1.000 kr. gældende par 3 banen. Alle sommerhusejere
kan købe dette medlemskab, som giver alle brugere af
huset ubegrænset spilleret på Par3 banen.

KP

C

-

Golfhæftet

En længere debat om salg af golfhæftet samt indførelse
af golfhæfte plus. Et salg er betinget af at klubben ikke
hæfter for ikke solgte hæfter. Det blev besluttet at tage
et prøve år med golfhæfte plus.

HL

3) Formanden informerer
A
- Træner (status forud for et
evalueringsmøde)

B

-

Brugen af tv skærmen (i cafeen)?

4) Golf2Change
A
- Markedsføring

Ønskeligt at flere brugte træneren, men vi mangler ideer
til hvordan vi mindsker nettoudgiften. Bestyrelsen tror at
konceptet med ”Gå til golf”, som har fået meget ros, kan
blive en af vejene til dette. Træneren bør måske også
bruges i skolesamarbejdet, og så skal træneren
markeføres bedre.
Der var et bredt ønske om at genindfører dette, KP
meddelte at en anden så skal løfte opgaven. TS vil gerne
med på en banevagt for at lære dette.
Invitationer udsendt, nyhedsbrev udsendes på lørdag.
KWH har udarbejdet udkast til annonce i Øboen. KP taler
med Kaj Knudsen om yderlig markedsføring. Der er pt.
tilmeldt 36 deltagere, alle på 18 hullers banen.

KP

B

-

Klargøring forud

Hans Jørgen Hansen har ansvar for opsætning af telt m.
m. Charly Nielsen har ansvaret for stole/borde. NV har
ansvar for drikkevarer samt forplejning.

HJH/AB/
NV

C

-

Afvikling af dagen

KP står for afvikling af matchen, AB/TS plus et par
hjælpere er klar ved indskrivning. ”De gamle sure” klarer
servering/oprydning.

KP/AB

5)

Tiltag for at få nye medlemmer
- Hvad har vi lært af det vi har gjort i år? Fastholde ”Golfens dag”, Firmagolf som vi mener, har
været gode tiltag, og som har givet nye medlemmer og
megen omtale.
Konceptet Oldboys/Oldgirls videreudvikles, det modtog
lidt kritik af enkelte greenfee spillere. Hvis konceptet skal
gentages skal det tilrettelægges bedre, deltagelse måske
mod betaling af et gebyr. Emnet tages op på et senere
tidspunkt.

6) Hvad med en vision for klubben?
A
- Hvad vil vi fremadrettet med klubben?

B

-

Hvordan kommer vi videre med vision
og drift i forhold til denne?

7) Økonomi
A
- Medlemsstatus

Der blev talt meget om organisationens opbygning, og
ansvarsfordeling. Noget vi vil arbejde videre med til
efteråret.

KP/KWH

Det blev vedtaget at tage kontakt til en udviklingsforeningskonsulent i DGU, med forespørgsel om hjælp.
Bestyrelsen forestiller sig at der afholdes et seminar hvor
bestyrelse og alle frivillig hjælpere inviteres.
Emnet viderebehandles på næste bestyrelsesmøde

KP

Fuldtid240, yng5, jun7, flex19, LDsvbg8, LD47,prøve20,
pass44

B

-

Debitorliste

Debitorlisten som HL har arbejdet med at nedskrive blev
kort drøftet og taget til efterretning.

C

-

Balance

TN fremlagde en kort status på balancen, som herefter
blev taget til efterretning

8) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
B Baneservice:

C Turneringsudvalg:
- DGU turnering 1.-2. juli

-

Hvad med den ekstra turnering som
har været på tale i august?

D Juniorudvalget:

E Begynderudvalget:
- Hvad med et økonomisk tilskud på linje
med baneservice?
F

Sponsorudvalg:
- Frivillig match

KP

Positiv omtale af vores Facebook side, ellers intet nyt
Der mangles lidt vagter i ferieperioden. Baneservice
holdes møde onsdag den 28. juni. Det skal indskærpes at JBJ
øvelser i indspil, ikke foregår på puttinggreen, men på
det dertil anlagte træningsområde.
Ole Kjær og Bjarne Winther er matchledere. Peter
Andreasen og Preben Meyer hjælper med den praktiske
afvikling. Der er tilmeldt 56 deltagere.

KP

Aflyst da vi har et tæt program i den periode.
Stor variation i antal deltagere ved juniormøderne. AB
ønsker et mere konkret styr på hvem der har betalt
medlemskab. HL undersøger.
Det blev bevilget et årligt tilskud til et arrangement/
banebesøg eller hvad begynderudvalget måtte ønske.
Blev afviklet den 18. juni med 21 deltagere.
Arrangementet fik stor ros. Det er vigtigt at tilgodese
vores frivillige hjælpere som gør et stort stykke arbejde.

HL

BE

Forventet afholdt medio august, men pt. intet planlagt.
-

Sponsormatch

-

Erhverv medlemskabs udflugt

G Husudvalg:

Uafklaret, men der arbejdes med en tur til Korsør
HL har talt med Hans Jørgen Hansen om flagstangsbed,
der ønskes forbedret.

9)

Fastlæggelse af møder:

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. august
Det blev foreslået at afholde et banebesøg for
bestyrelserne en fredag i august evt. september.

10

Eventuelt:

Intet

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

