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tirsdag den 11. august
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Langelands Golf Klub
kl. 15.10

Langelands Golf Klub

Referat: nr.94

AUG-2020

Referat af: Kutt Petersen
Indkaldt af: Kurt Petersen

Hans Andersen (HA),Observatorer:Bestyrelsesmode LGKModetYPe

Ordstyrer:

Kurt Petersen (KP), N

Borch (AB). Henrik Andersen (HEA),
iels Vagn (NV), Jan Frisenette (JF), Tove Norgaard (TN), Allan Andersen (AA), Annie

Moten H

Referat:

ud fra

Deltagere

Las venligst:

KalenderMedbring venligst:

Benny Raunkier deltager i behandling af pK. 6.

forhandliEmne Konklusion: Ansv
Godkendelse af dagsorden:

Ti af Fellesmode
Godkendt

Godkend og underskrift af referat nr. 93 Godkendt og underskrevet

Momsrefusion som almennyttig
forening? (Holstebro modellen)
. Skal den evt. nevnes p3

generalforsamlingen?

Ansogning om midler til vand p3
teesteder er afsendt til Fonden
Langelands Elforsyning. 97.800 kr

B

C

1)
A

Opfolgning fra sidst
- Golf @rstedskolen Dette r aftalt at 18 elever (10. klasse) fra Orstedskolen G8r

til golf hver tirsdag kl. 9-12 i perioden 28, august til 27.
oktober. JF er tovholder p3 projektet.
Bustransport afholdes af LGK af de midler vi har modtaget
fra foreningspuljen.

KP har talt med Michael Aalund om modellen. Der var
enighed om ikke at indfOre denne. Vi mener ikke at kunne
overholde betingelserne, samt et evt. udbytte ikke vil st3 i
m3l set iforhold til omkostninger

Ansogningen er fremsendt og vi afventer en afgorelse.

JF

B

C

?\

A

Forretni ngsudvalg informerer

Der er indkobt nylbrugt batteri
til en buggy (4.s0O kr.)

Backtee stopper konceptet med
"Dealer", vi er blevet tilbudt at
blive forhandler af Backtee, mod
at vi selv kaber varerne. (faktor
2,912't)

"Spil med" et hvervearrangement
arra af DGU den 23

Der var en kort debat om vi i stedet skulle have valgt nye
batterier. Bestyrelsen,mener stadig at vi skal eie bil6rne
selv og at et tilbudt p3 teie biler ikke er lnteressant.

Der er nogen debat om hvorvidt vi skal fortsette med salg
af toj, med risiko for at ligge inde med tOj der ikke kan
selges. Forretningsudvalget fik mandat til at treffe
beslutningen om et tojudsalg med et mere sn&veft
softiment.

er udarbejdet et koncept for dagens forlgb. ABDer
stSr

og KP
afviklin

-C:



AB og KP deltager i modet der afholdes i Svendborg den

ust24. auD) Det fynske Fellesmgde

TN

JF

KP

sEN 222. YNG 4, JUN 16, LD 60, LDSGK 10', FLEX1 10',

FLEX2 205,Prove 14, PASS 36'

Debitorlisten blev taget til efterretning' TN folger op pB

listen

Balancen der er pB niveau med sidste 3r tages til

efterretning.
Oer udarneldes et estimat for Srets resultat til neste mode
-niniprrgtt 

om fakturaer fra Dagli'Brugsen bliver korrekt

konteiet [eks' pa pi rht nd kl aeder/toiletpa pi r)'

Det blev besluttet at kontrakten andres sB kontingenter

for flex medlemmer g8r 100% til LGK, hvilket vil give en

vesentlig storre indtegt til LGK

3)
A

B

C

D

Okonomi
- Medlemssituationen

Endring i tillaeg kontrakt mellem LGK

og LGB

Balance

Debitorliste

Baneservice:
- Der har veret debat for og imod

ruder i Buggy

Printerproblemer

Turneringsudvalg:

4

C

E Begynderudvalg

F Sponsorudvalg

B

)
A

D Juniorudvalg:

G Husudvalg:

Match med Era den t9l8

Rapport fra udvalgene:
Info/PR/hjemmeside

0delagte ruder i buggies udskiftes. Der skal ses p3 faste 5
mm plexivil vare mere holdbar.

11 deltagere fra frra og 14 fra LGK deltager i den Srlige
match, som foruden spillet giver en god

erfaringsudveksling,

Der er i gjeblikket en del printerproblemer KP arbejder p3
en losning.

Der er nu blevet lavet nye aftaler for afholdelse af de i

forSret aflyste matcher. De ekstra matcher her i efterSret
giver et stramt matchprogram som vi hSber klubbens
medlemmer bakker op om.

Der blev debatteret om genindforelse af klubmesterskaber
for juniorer. Det blev besluttet ikke at gore det nu, men
mSske til neste 3r, AfgOrelsen ligger ijuniorafdelingen.

Der har veret god tilslutnin g af provemedlemmer, hvor
mange bliver som medlemmer (75o/o)

!e.r er stadig god opbakning til kaninmatcherne, ligesom
deltagelse i den fynske kaninturnering har varet en stor
SUCCCS.

KP gjorde opmarksom p3 en manglende aktivitet pA

fore"ningens FB-side. HEA forsoger at vare mere aktiv p3

siden.

Der skal bestilles nye scorekort. Der var en kort debat
omkring en evt. endring af ,,Lokalregler,,, 

nu hvor der skal
trykkes nye scorekort. Det blev besluttet at fastholde
nuverende lokalregler.

Intet

HEA

PR

JF

KP

AA

s)

Afuikling (Benny Raunkier dirigent). Coronaregler skal overholdes

Generalforsamling
Benny deltog i dette punkt. Ben om
tidsrammen for indka
Opstilling af borde
cornaregler ved fl,
forteltet.

de overholder
er der gjort plads i



a Information i en Pause

Okonomi (Michael Aalund
fremlegger)

Valg

KP giver en kort status p3 banen i pausen

Regnskab og budget kan ses p3 hjemmesiden og er
fremlagt i trykt form.
I den indlagte pause orienterer Michael kort om regnskab
og budget i LGB

Bestyrelsen foresl8r genvalg samt nyvalg til Allan Andersen
samt Mikael Funk som ny suppleant

6) Fastleggelse af maderi Konstitueringsmode umiddelbar efter generalforsam lingen.

7) NV efterlyser nye dekservietter, han vil selv fE dem
fremstillet.

Praktiske forhold Der brad efter
Neste mode:
Bemerkninger;

Y

^)

Eventuelt:

((

&*-4


