Åbent referat: nr. 62
Torsdag den 19. januar
2017

Langelands Golf Klub

Østerskovvej 49C
kl. 16.45

jan -2017

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde LGK

Observatører:

Ordstyrer:

Kai Winton

Deltagere:

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

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

Afbud fra:
Læs venligst:
Medbring venligst:

Kalender

CC:

Åbent referat:
Emne / forhandling
1)

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkend og underskrift af referat nr. 61

Godkendt

2) Opfølgning fra sidst
A
- Greenfee bog bruges ikke længere

Bogen er fjernet. Kuverter stemplet. Skiltning ved
greenfee køb skal tydeliggøres.

B

-

Informationsmøde primo februar

Mødet afholdes torsdag den 9. feb. kl. 19.00. Indlæg ved
Fredrik, orientering fra klub/bane samt fokus på hvad i
som medlemmer vil med klubben.

C

-

Træner 2017

Ny kontrakt er indgået. Der lægges op til flere tilbud om
fællestræning. Træning bliver et emne på
foreningsmødet.
Der blev på sidste møde besluttet kaniner fra 2016 skulle
have 2 gratis lektioner. Vi besluttede at ændre dette med
et tilbud på 3 timers fællestræning for 300 kr.

3) Formanden informerer
A
- Annoncesalg Øboen

B

-

Elitehold 2017

4) Ø-golf for seniorer
A
- Bilag vedhæftet

5) Forberede Generalforsamling
A
- Dagsorden m.m.

Ansv

HL

KWH gennemgik status. Annoncesælgerne har afholdt
møde, og er i gang. Udgangspunktet er 20 sider, men
der tages forbehold for at tillægget måske kun bliver på
16 sider
Vi stiller med et elitehold i Kvalifikationsrække 11b. Peter
Bager er holdleder
Vi skal afholde indledende runde samt semifinale.
Semifinalen spilles den 12. august. Vi er i forhandling om
afholdelse af finale i september, evt. i samarbejde med
Bagenkop kro.
Forslag til dagsorden blev vedtaget. Udsendes ultimo
februar. KP spørger Lars Larsen om at være dirigent.

KP

B

-

Bagmærker?

6) Økonomi
A
- Medlemsstatus

Der arbejdes stadig med ny sponsor til bagmærke, samt
evt. ny type mærke.
240 fuldtid, 5 yng., 8 jun., 19 flex., 7 LD-svbg., 48 LD.,
46 pass.

B

-

Debitorliste

Ingen bemærkninger

C

-

Balance

Taget til efterretning

D

-

Foreløbigt årsregnskab

Godkendt og klar til revisor. Et foreløbigt resultat over
budget, hvilket betegnes som meget tilfredsstillende.

7) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
- Bio Langeland
-

Langelandsfærgen

B Baneservice:
C Turneringsudvalg:
- Afholder møde 26. 01.17

Fortsætteles af uændret reklame i 6 mdr. 2017 og 2018
er underskrevet.
Et tilbud om køb af reklame på INFO-skærme på færgen,
var der ikke interesse for.
Afholder opstartsmøde den 22. marts. Banevagter starter
1. april.
Foreløbig matchplan udarbejdes den 26/1.
1. og 2. juli lægger LGK, bane til en DGU seniorturnering.

D Juniorudvalget:

Intet nyt

E Begynderudvalget:
- Kalender 2017 lagt på hjemmeside

Alle nye kaniner der indmelder sig i LGK i 2017 modtager
gavekort på 500 kr. gældende køb af varer og ydelser i
LGK

F

Golfkørekort?

Sponsorudvalg:
- Henvisningsprovision på formidling af
sommerhuse (bilag udsendt)
- Dansk Ø-ferie
-

Hul og matchsponsorer

G Husudvalg:
8)

9)

Emnet tages op på næste møde
Enighed om at sige ja, til Novasol. Vi igangsætter

KWH/KP

Dansk Ø-ferie vil i samarbejde om ”Signaturpakker”
indeholdende en greenfee. Pris pr. greenfee 250 kr.

KWH

Der arbejdes meget med at få solgt disse sponsorater

MH/NV

Intet nyt

Fastlæggelse af møder:
- Foreningsmøde
- Bestyrelsesmøde
- Generalforsamling
- Konstituering

9. februar kl. 19.00
16. marts kl. 16.00
16. marts kl. 19.30
16. marts umiddelbart efter Generalforsamling

Eventuelt:
- EDB/telefon
- Medlemskab for feriehuse (gældende
lejer)

Der arbejdes med en mere stabil net forbindelse.
Ikke umiddelbart interessant. Kan evt. tages op på et
senere møde

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

MH/KP

