Referat: nr. 58
Tirsdag den 28. juni
2016

LGK

Langelands Golf Klub
kl. 16.00

maj -2016

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde
LGK/LGB

Observatører:

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

Ordstyrer:

Deltagere:

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

Afbud fra:
Læs venligst:

Morten Hjortshøj (MH),

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Referat:
Emne / forhandling
1)

Godkendt

Godkendelse af referat nr. 57

Godkendt

2) Opfølgning fra sidst
A
- Liste med tilmeldte til BS, er nu
tilgængelig
B

Konklusion:

Godkendelse af dagsorden:

-

Slides med info/reklame på TV. Der
kører et forsøg, hvad siger I?

3) Formanden informerer
A
- Midtvejs møde med træner

KWH orienterede og fortalte at udsendte
kontingentopkrævninger som ikke er tilmeldt BS, nu er
tillagt et administrationsgebyr på 75,Den fremstillede slides blev godt modtaget. Baneservice
bliver bedt om at kører denne på tv.

Generel tilfredshed med trænerfunktionen, dog mangles
der deltager til fællestræning som er dem der skal gøre
træningen bedre økonomisk. Det blev besluttet at ændre
3 timers lektionerne til ”Den røde tråd” med indlagte
pauser. Træningen skal annonceres bedre i nyhedsbreve. KP
Der skal ved afslutningsmatchen spørge ind til om vi
KWH
stadig skal bruge samme midler på træner i 2017.

B

-

Personsager/medlemskaber

Et par personsager omkring kontingent/medlemskab blev
debatteret.

C

-

Fynske golfklubbers fællesmøde 29/8

KWH orienterede om dette. TN undersøger om hun kan
være referent ved mødet.

4) Golf2Change
A
- Afvikling

5) Økonomi
A
- Medlemsstatus

Ansv

62 tilmeldt på 18 hullers banen, 3 tilmeldt 3 hullers
banen. Præmier på plads. AB og HL hjælper ved
indskrivningen om morgenen.
Hjælper til alt det praktiske før og under blev aftalt.
Tilgang af 6 medlemmer siden sidste møde andre
grupper uændret.

KWH/KP

B

-

Debitorliste

Kort gennemgang af listen, Rykker er afsendt.

C

-

Balance

Ligger en smule under sidste år, men gav ikke anledning
til debat.

D

-

Låneomlægning:

Langelands Golfbane har fra Nordea Kredit
modtaget et lånetilbud på et 20 årigt kontant
annuitetslån på 3.500.000 kr. til en nominel rente på
2,0670%.
Lånet er betinget af de påtaleberettigede tiltræder en
ændring af ”Deklaration om pantsætningsforbud,
køberet m.v.” Da Langelands Golf Klub er
påtaleberettiget skal deklarationen tiltrædes af
bestyrelsen for Langelands Golf Klub.
Deklarationen blev gennemgået og underskrevet.

6) Rapport fra udvalgene:
A Info/PR/hjemmeside
- Hvad med facebook?
B Baneservice:
- Køb af græstrimmer pris 4.356 kr.?
C Turneringsudvalg:
- Ø-golf for seniorer (semifinale 19/8)
-

Smarteyes Cup den 4/9

Der spørges i nyhedsbrev om nogen er interesseret i at
passe denne.

KP

Købes

KP

Der servers vand/frugt til turen og buffet efter matchen.
Det ”sure gamle” klarer dette. KP stå for matchen.

NV/KP

TN opretter i golfbox.

TN

D Juniorudvalget:

Intet nyt

E Begynderudvalget:
- Hvordan med nye medlemmer

6 af 9 prøvemedlemmer er blevet indmeldt. Der er sidst
på foråret kommet et par nye prøvemedlemmer.
Afviklingen af kaninmatcher går godt, godt hjulpet på vej
af mange faste handicapspiller.

F

Sponsorudvalg:
- Netværksudflugt for
erhvervsmedlemmer den 24. august
-

Sponsormatch den 2. juli

G Husudvalg:
7)

8)

Fastlæggelse af møder:
- Næste møde
- Hvad med møde på fremmede bane?

Eventuelt:
Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

Beslutning om at gennemfører endnu ikke truffet.

NV/MH

Gennemføres trods få tilmeldte, håber flere tilmelder sig
de næste par dage. NV efterspørger deltagere fra
bestyrelsen.
Intet nyt.

Torsdag den 11. aug.
KWH undersøger om det kan afholdes i Fåborg
golfklub, med golf kl. 14.00, efterfulgt af spisning
og møde.
BE fortalte kort om afvikling af ”Sommerstævne nr.2” i
De Fynske Golfveteraner på LGB den 16/8

KWH

