Referat: nr. 59
Torsdag den 11. august
2016

LGK

Fåborg Golfklub
kl. 14.00

aug -2016

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde
LGK/LGB

Observatører: Hans Andersen (HA),

Ordstyrer:

Deltagere:

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

Afbud fra:
Læs venligst:

Torben Sindet(TS), Morten Hjortshøj (MH),

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Vi starter med en golfrunde, efterfulgt af spisning og bestyrelsesmøde

Referat:
Emne / forhandling
1)

Godkendt

Godkendelse af referat nr. 58

Godkendt

2) Opfølgning fra sidst
A
- Facebook
B

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

-

Turnering for gl. fodboldspillere?

3) Formanden informerer
A Ansøgning fra Nordea Fonden

Der skal bringer en efterlysning efter en Facebook
administrator i førstkommende Nyhedsbrev.
Der arbejder vider med et arrangement, gerne i
september 2016. TS er kontaktperson

Ansv

KP

TS

Vi Har tidligere på året søgt Nordea Fonden om midler til
juniorarbejdet. Vi har fået bevilget 10.000 kr.

B Ansøgning om LAG midler

Der er mulighed for at søge om LAG midler, inden primo
september. Der var en bred drøftelse om muligheden for
at søge midler til garagebyggeri/udlejningsbiler. Vi
undersøger muligheden for at komme i betragtning til
midler fra puljen igen.

KWH/KP

C DGU-turneringsplan 2016

DGU har fremsendt ønske om ledige datoer for evt.
afholdelse af et DGU stævne på LGB BE svarer DGU

BE

D 2 elever på Magleby Efterskole (de er
golfspillere) spørger til medlemskab af LGK

Det blev vedtaget at de kan få et medlemskab for resten
af 2016 for 400 kr. der betales almindeligt
juniormedlemskab fra 2017.

KWH/TS

4) Golf2Change
A
- Evaluering

Afviklingen af Golf2Change blev betegnet som en succes,
med god underholdning. Der var lidt kritik af
presseomtalen, men generelt har hele arrangementet en
stor markedsværdi for LGK. Der afholdes
evalueringsmøde om pressedækning med Erik Jørgensen
den 15/8.
Der er allerede nu samtaler i gang for gentagelse i 2017,

B

-

Økonomi

5) Økonomi
A
- Medlemsstatus

hvor vi vil prøve at komme tidligere ud med
markedsføringen, specielt med hensyn til PAR3 banen.
Arrangementet gav 23.825 kr. i donation samt ca. 16.000
kr. til klubben.
SEN261, YNG6, JUN5, LDsvb11, LD52, FLEX16, PASS43

B

-

Debitorliste

Listen blev gennemgået og taget til efterretning

C

-

Balance

Regnskabet viser lidt færre indtægter end samme tid
sidste år, men følger stort set budget. Der skal kigges
nærmere på posteringerne fra Golf2Change og PROshop. Balancen blev taget til efterretning.

6) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
B Baneservice:
- Kort referat fra møde den 3. august
C Turneringsudvalg:
- Fynske Golfveteraner
- Ø-golf for seniorer
- Smarteyes Cup

Intet nyt
Der var ingen bemærkninger til gennemgangen af
referatet
69 deltager alt er på plads.
48 deltager. De sidste aftaler laves med Bernt.
TN er matchleder. Der reklameres i andre golfklubber for
matchen, der har præmier for mere end 30.000 kr.

D Juniorudvalget:

Intet nyt

E Begynderudvalget:

Intet nyt

F

Sponsorudvalg:
- Netværksudflugt for
erhvervsmedlemmer den 24. august
-

Sponsorflag (hulkopper)

G Husudvalg:
7)

8)

Fastlæggelse af møder:
- Næste møde

Eventuelt:

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

KP
TN/NV

Udflugten gennemføres med 10 deltagere
Forhandlinger med jysk Fynske medier er i gang. Der er
bestilt nye flag.

NV

Intet nyt
Mødet der var planlagt til den 6/10 flyttes til den 29.
september kl. 16.00
Der vil være udkast til førstebehandling af budget for
2017.
Vi skal være opmærksomme på at indtagelse af alkohol, i
en mængde så man virker synlig beruset, ikke er i
overensstemmelse med udøvelse af idrætten golf. Det
bør på en pæn måde gøres opmærksom på at vi som
golfklub ikke billigere dette.

TN

