Åbent referat: nr. 61
Torsdag den 1. december
2016

LGK

Langelands Golf klub
kl. 15.30/16.45

dec -2016

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

Afbud fra:
Læs venligst:
Medbring venligst:

Der skal ændres i nedskrivelsen af nuværende driftslån, nye lånebetingelser skal underskrives af begge
bestyrelser. Claus Madsen fra Nordea kommer kl. 15.30
Kalender

CC:

Åbent referat:
Emne / forhandling
1)

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkendelse og underskrift af referat nr.
60

Godkendt og underskrevet

2) Opfølgning fra sidst
A
- Ansøgning LAG (udlejningsbiler)
B

C

-

-

Greenfee bog bruges ikke længere

Informationsmøde primo februar

3) Formanden informerer
A
- Træner 2017

4) Firmagolf, bilag vedhæftet(TS)
A Bilag vedhæftet

5) Tiltag for at få nye medlemmer
A
- Tillæg Øboen

B

Konklusion:

-

Gave til nye medlemmer

Ansv

Ansøgning på 54.000,-afvist. Ny ansøgning fremsendt af
LGB.
Greenfeebogen fjernes fra årsskiftet. HL stempler
kuverter og tydeliggøre ved opslag hvordan registrering
og betaling af greenfee gøres.

KP

KP søger efter en oplægsholder, evt. fra DGU

KP

HL

Fredrik har fremsendt forslag til træningsdage for 2017.
Vi forventer at have en endelig aftale inden næste møde, KWH
Det skal se på hvordan vi bedre sælger fællestræning.
Det undersøges om elektronisk tilmelding skal være en
KP
del af pakken.
Ros til TS for årets afvikling af firmagolf samt oplæg til
kommende sæson. TS og NV står for gennemførelsen.
Bestyrelsen tror at konceptet vil give nye medlemmer.
Firmagolf annonceres på hjemmesiden

TS/NV

Annoncesalget forventes startet 10. januar. Opstart møde KWH
mandag den 5. dec.
Annoncesælger udleverer invitation til Firmagolf til alle
der køber en annonce.
Det blev besluttet at alle nye prøvemedlemmer i 2017
modtager et gavekort på 500,- til brug i LGK

KP

-

Fastholdelse af nye medlemmer

6) Økonomi
A
- Medlemsstatus

Medlemmer der i 2016 indmeldte sig som prøvemedlem
vil modtage 2 gratis lektioner ved træneren.
Sen245/flex17/ldsvb10/ld51/yng6/jun8/prøve2/pass44

B

-

Debitorliste

Fakturaer fordelt til kontaktpersoner som rykker debitorer

C

-

Balance

Estimeret resultat forventes at ligge over budget.
Balancen blev godkendt.

D

-

Budget 2017 til godkendelse (TN)

Det fremsendte budget blev godkendt uden
bemærkninger.

7) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
- Reklame i golfmagasinet? (bilag
vedhæftet)
-

Biograf reklame

B Baneservice:

Det er bestyrelsens opfattelse at forslaget på den
fremsendte annoncering ikke er interessant for LGK. KP
melder dette til udbyderen.

-

KP

Reklamespot på vores TV genoptages fra april.
Nuværende banebil kan ikke repareres. Anden løsning
findes.

JBJ/KP
KWH/KP

John Pedersen ny formand for turneringsudvalget
Antal af turneringe anses for rigtigt. Det bør overvejes en
fordeling med færre turneringer i sensommeren.
Gennemgående turnering
Den gennemgående turnering fortsætter. Der prøves at
finde en sponsor til denne.
Afslutningsmatch med indlagt Scramble Positive tilbagemeldinger på afviklingen af
match.
afslutningsmatchen, hvor der var indlagt en ”Scramble
match” for kaninspiller.
Match med efterfølgende spisning og
Der arbejdes med afholdelse af en match med spisning
musik/underholdning
og musik/underholdning primo august.

D Juniorudvalget:

Intet nyt

E Begynderudvalget:

Intet nyt

F

Louis Nielsen ny sponsor hul 4

Sponsorudvalg:

G Husudvalg:
8)
9)

Fastlæggelse af møder:
- Næste møde
Eventuelt:

Intet nyt
Bestyrelsesmøde 19. januar kl. 16.00 (BE melder afbud)
Forespørgsel om rabat på greenfee for Flexmedlemmer
kan ikke imødekommes.
Greenfee udleveret til sponsorer og fynske
udvekslingsbilletter gælder udstedelsesåret og året efter.
Købte greenfee gælder 5 år.

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

KP

Efter en kort debat, besluttede bestyrelsen at fortsætte
annonceringen i Bio Langeland med 2 x 6 mdr.

C Turneringsudvalg:
- Antal turneringer 2017
-

KWH

