Referat: nr. 63
Langelands Golf Klub

Torsdag den 16. marts
2017
Langelands Golf klub
kl. 16.45

mar -2017

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde LGK

Observatører:

Jørgen B Jensen (JBJ,

Ordstyrer:

Deltagere:

Kurt Petersen (KP), Niels Vagn (NV), Kai Winton Hansen (KWH), Annie Borch (AB), Morten Hjortshøj (MH),),
Tove Nørgaard (TN), Hans Lund (HL),

Afbud fra:
Læs venligst:

Bjarne Erbæk (BE), Torben Sindet(TS),

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Lars (elektriker) Larsen deltager i pkt. 8

Referat:
Emne / forhandling
1)

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkend og underskrift af referat nr. 62

Godkendt og underskrevet

2) Opfølgning fra sidst
A
- Informationsmøde primo februar
B
-

Træner 2017

3) Formanden informerer
A
- Annoncesalg Øboen

KWH orienterede kort fra mødet. Bestyrelsen var enig om
at der havde været et god og positiv debat især om
firmagolf og træning.
KP fremlagde forslaget om konceptet ”Gå til golf” samt
den samlede træningsplan for 2017. Der var enighed om
at iværksætte ”Gå til golf” ud fra det foreliggende
koncept. KP prøver at sælge ideen på
generalforsamlingen i aften

KP

KWH orienterede om at der var solgt annoncer for ca.
100.000 hvilket betegnes som tilfredsstillende. Avistillæg
bliver på 16 sider (forventeligt overskud som i 2016).

B

-

Ø-golf for seniorer

Indledende runde den 16/6 og semifinale den 12/8 på
LGB. Tilmelding til indledende runde er åben i GolfBox.

C

-

Sommerhusmedlemskab til PAR3 bane

KP fremlade forslag om medlemskab for sommerhuse til
PAR 3 banen. Det er så meningen at gæster der kommer
i sommerhuse der har medlemskab har gratis adgang til
PAR 3 banen. Vi undersøger ved grundejerforeningerne
om de er interesserede.

4) Indendørs træning om vinteren?
A
- Flere har udtrykt ønske om muligheden
for indendørs træning om vinteren

Ansv

En længere debat om hvorvidt en træningsbane placeret
i maskinhal ville blive benyttet som træningssted om
vinteren. Det blev besluttet at nedsætte en
arbejdsgruppe til at undersøge det praktiske i

KP

KP

etableringen, samt økonomi i etablering samt drift. MH
står i spidsen for arbejdsgruppen der skal komme med
en indstilling til bestyrelsen senest den 1.juni 2017
5) Tiltag for at få nye medlemmer
A
- Åbent hus

B

C

-

-

Firmagolf

Oldboys fodboldspillere

6) Økonomi
A
- Medlemsstatus

Det er vigtigt at vi får medlemmerne til at forstå
vigtigheden af at de tager venner, familie og bekendte
med ud i golfklubben. Vi vil forsøge med et fremstød over
for alle medlemmer i klubber i klubben. Der udarbejdes
KP
en flyer til formålet.
Der er udarbejdet et godt koncept af TS og NV, med
opstart den 1. maj, men også her er det nødvendigt at
klubbens medlemmer sælger ideen til arbejdspladser på
Langeland.
TS har gjort et stort arbejde, og efter flere tiltag forsøger
vi med et koncept rettet mod tidligere fodboldspillere,
med et arrangement der løber af stablen den 27. maj.
Konceptet er efterfølgende ved at blive afprøvet over for
tidligere fodbold og håndbold piger.

TS/NV

TS

SEN-237, YNG-4, JUN-8, LDsvb-7, LD-47, FLEX-19

B

-

Debitorliste

HL sender mail til medlemmer der mangler at betale
kontingent (ca. 150.000 kr.)

C

-

Balance

Blev taget til efterretning

D

-

Godkend/underskriv årsrapport

Godkendt og underskrevet

E

-

Ny pris for brug af MobilePay

KP orienterede om prisændring fra MobilePay der ændrer
gebyret fra 1% af omsætningen til 0,75 kr. pr.
transaktion, hvilket betyder en merudgift for LGK. På ca.
1.000-1.400 kr. p.a.

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

MH

Intet nyt.

B Baneservice:

Afholder første møde den 22. marts.

C Turneringsudvalg:

Årets matcher kontrolleres i GolfBox og frigives herefter
så man kan tilmelde sig matcherne.

D Juniorudvalget:

Det ser meget svært ud, med hensyn til aktive
juniormedlemmer. At få træningstiderne til at passe ind,
set i forhold til det sene tidspunkt eleverne på
Ørstedskolen får fri, gør det ikke nemmere. AB efterlyser
ideer samt en eller to til at hjælpe.

E Begynderudvalget:
- Golfkørekort

Intet nyt
Konceptet med golfkørekort udarbejdet af DGU blev
drøftet. Bestyrelsen er positiv over for at afprøve dette.
KP/BE
Der tages kontakt til begynderudvalget med henblik på at
finde en måde hvorpå det kan afprøves.

F

Sponsorudvalg:
- Gennemgå sponsorer

Der arbejde hårdt på at få kontrakterne i hus.
Når alle kontrakter er tegnet fremsendes en oversigt til
bestyrelsen.

MH/NV

G

Husudvalg:

HL er ved at gøre klar til den årlige hovedrengøring.

HL

8)

Forberede Generalforsamling
- Dagsorden m.m.

Lars Larsen deltog i behandlingen af dette punkt.

Dagsorden og forløb blev gennemgået.
9)

Fastlæggelse af møder:

Torsdag den 20. april kl. 16.45 / 16.00
KWH medbringer forslag til mødedatoer for resten af
året.

10

Eventuelt:

Intet

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

Der blev serveret et stykke brød inden generalforsamlingen

KWH

