Åbent referat: nr. 74
Mandag den 9. april
2018

Langelands Golf Klub

Langelands Golf Klub
kl. 16.30

APR -2018

Indkaldt af:

Kurt Petersen

Referat af: Kurt Petersen

Mødetype:

Bestyrelsesmøde LGK

Observatører:

Jørgen B Jensen (JBJ),

Ordstyrer:

Deltagere:

Kurt Petersen (KP), Annie Borch (AB), Torben Sindet(TS), Tove Nørgaard (TN), Hans Lund (HL), Leif Esbensen
(LE), Jan Frisenette (JF)

Afbud fra:
Læs venligst:

Morten Hjortshøj (MH), Niels Vagn (NV),

Medbring venligst:

Kalender

CC:

Åbent referat:
Emne / forhandling
Godkendelse af dagsorden:
1)

Godkend og underskrift af referat nr. 73
Og referat konstitueringsmøde

2) Opfølgning fra sidst
A
- Sommerhusmedlemskab

Konklusion:

Budskabet er udsendt via flyer til grundejerforeningerne
på Langeland, offentliggjort i nyhedsbrev og på
hjemmeside. DanCenter har sendt til alle deres
sommerhusejere og så har vi en forventning om at
ALLE
medlemmer breder budskabet. Vi har stadig en
forventning om at nå de budgetterede 15 medlemskaber.

B

-

Organisationsskema

Kort gennemgang af skemaet. Der skal stadig følges op
på de enkelte udvalg/grupper

C

-

Handleplaner

Vil blive behandlet på et senere møde

3) Forretningsudvalg informerer
A
- Henvendelse fra Susy Andreasen

Henvendelsen blev debatteret. Ab giver Susy besked

4) Økonomi
A
- Medlemsstatus

SEN237, Yng7, jun5, LDsvbg5, LD43, Flex21, pass39

B

-

Debitorliste

Ansv

Der blev budt velkommen til JF og LE som nye
suppleanter.
Dagsordenen blev godkendt
Godkendt og underskrevet

Listen blev gennemgået, og der blev udtalt bekymring
om det relative store antal manglende
kontingentindbetalinger. HL Kontakter disse.

C

-

Balance

Balancen blev taget til efterretning.

D

-

Underskrift af fuldmagter

Fuldmagter i forbindelse med ny formand blev
underskrevet.

TS/KP

AB

HL

5) Golfens dag
A
- Markedsføring
B

6)

-

Afvikling af dagen

Der indrykkes annonce i Øboen den 10 og 17. april
Medlemmer opfordres til at tage mulige nye medlemmer
med i klubben samt uddele flyer.
Der udsendes nyhedsbrev og sættes på hjemmesiden
primo uge16. Der skrives et indlæg på Facebook.

Rapport fra udvalgene:

A Info/PR/hjemmeside
- Annonce i ”Rundt om Langeland”
B Baneservice:

KP meddeler udbyder at vi ikke ønsker at tegne denne
annonce
Vagterne et påbegyndt og indtil videre er alle vagter
blevet hurtigt besat. Stor ros til de frivillige.
Reservationer af PAR3 banen gøres af baneservice og
skrives i Dropbox.

C Turneringsudvalg:

Intet nyt

D Juniorudvalget:

Afholder første møde, onsdag den 11. april. TS deltager
ved dette møde

E Begynderudvalget:

Startede den 4. april. Ingen nye kaniner og ingen af de
nye fra 2017 mødte frem.

F

Sponsorudvalg:
- Sponsorskilte P-plads

G Husudvalg:

7)

Fastlæggelse af møder:
- Næste møde
-

8)

KP
LE

Bestyrelsesmøder 2018

Eventuelt:

Praktiske forhold:
Næste møde:
Bemærkninger:

KP

JBJ

TS

Intet nyt
Der har været afholdt hovedrengøring, som i år også har
indbefattet rengøring af fliser på terrasse. Stor ros og tak
for det flotte resultat.
Torsdag den 31. maj kl. 15.00
Torsdag den 12. juli kl. 15.00
Torsdag den 23. august kl. 15.00
Mandag den 1. oktober kl. 16.00
TS fortalte om annonceringen af firmagolf

TS/NV

