20150209 Resume møde nr. 131

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 9. februar 2015 kl. 18.00 Tigervej 12 i Køge.

Indkaldt:
Jesper Wraae-Bess
Palle Sick Børgesen
Tina Skou Larsen
Søren Molander
Svend Clausen

Afbud:

Inviteret:
Søren Petersen, suppleant
Daniel Petersen

Afbud:

Dagsorden:

Aktion

1. Godkendelse af dagorden møde nr. 131 og referat fra møde nr. 130
a. Begge dele blev godkendt.
2. Orientering fra FU:
a. Daglig drift ved Daniel.
i. Stille periode i Harekær
ii. Banen er pt. åben på for 9 til sommergreens
iii. Messe i Grøndalscenteret, Copenhagen Golf Show, Kim Ferigno
kontaktede Daniel da Tee-time havde meldt afbud. Daniel modtog
opkaldet fredag kl. 12, kl. 13 kontaktede Daniel Engstrand for materiale.
2 roll ups og 500 flyers blev udarbejdet og afleveret kl. 21:00. 2 nye
medlemmer på messen. God tilstrømning til standen. Harekær er bedste
tilbud med 6 baner. Materialet kan bruges fremover ved for eksempel
Køge festuge, Køge aftenåbnet, Ringsted Festival, Solrød og Waves
aftenåbnet.
iv. Telefonmøde med TDC, abonnement for dyrt, kan nedskæres.
v. Ny roughklipper, Havdrup har fremsendt tilbud til Lasse.
vi. Svend og Søren M får repareret net ved bagvæggen i hallen - så skaden SM og SC
på væg ikke forværres.
b. Økonomi
i. Revideret budget blev gennemgået.
ii. Søren P undersøger hvem der kan udarbejde en energirapport.
iii. Revisor og bogholder mødes på onsdag for at gennemgå regnskab for
2014.
c. Medarbejdere.
i. Punktet hviler.
3. Orientering fra formanden.
a. Mail skal ud til alle medlemmer, JWB fremsender sammenfatning til Daniel så det DP og JWB
kan udsendes snarest.
4. Markedsførings- og sponsorudvalg.
a. 2 medlemsskaber til Harekær aktioneres bort hos HB Køge Netværket.
JWB og DP
b. Materiale til potentielle sponsorer er under udarbejdelse.
5. Matchudvalg.
a. Præmie og struktur til ”Race to Harekær” skal løses.
DP og TL
6. Sportsudvalg.
a. Klaus Espersen og Daniel har været på kursus i Inspiration i Eliteledelse
DP
b. Dame elitens træningstider sættes på listen over bookninger i hallen.
7. Baneudvalg.
a. Der placeres 4 flag på rangen (2 ved 75m og 2 ved 125 m).
DP
b. Der er blevet ryddet helt op på bag 9 træer i skovene ved hul 9, 14 og 16 er alle
træer blevet opstammet og skovbunden ryddet.
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Søren M vil opdatere dokument med beskrivelse af hvad er der sket på
nuværende tidspunkt og hvad skal der ske med banen i 2015. Beskrivelsen
udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Husudvalg.
c. Mesterskabstavler undersøges stadig, hvide glas.
d. Hul i væggen og i net i hallen, se pkt. 2a.
e. Lynshelter: Der skal findes sponsorer til projektet. Fundamenter skal gerne
placeres inden åbningsmatchen.
a. Fejl og mangler i restaurant skal udbedres. Utæthed i hustaget er det en
forsikringssag? Husudvalget undersøger.
Juniorudvalg.
a. Der afholdes forældremøde i begyndelsen af marts.
Herreklub.
a. Der er afholdt årsmøde tirsdag den 3. februar. Som altid var der høj stemning.
Dameklub.
a. Punktet hviler.
Seniorklub.
a. Punktet hviler.
Regeludvalg.
a. Punktet hviler.
Begynderudvalg.
a. Begynderklubben har stadig ønske om at restauranten er åben om mandagen.
Dette ikke muligt pt. da Maiken og Lars skal have en ugentlig fridag.
Indendørsgolf.
a. Fortsætter indtil generalforsamlingen.
Baneejer.
a. Punktet hviler.
Klubben
a. Punktet hviler.
Restaurant.
a. Søren P følger op på aftalen med Lars og Maiken.
Trænerstab.
a. Daniel har meldt sig til en deltidsuddannelse, Akademiuddannelse i Økonomi og
ressourcestyring. Smart-learning over tre år.
Fondsudvalget (Harekærfonden).
a. Ansøgning fra Malene Clausen om tilskud til afholdt træningscamp i Greve.
Tilskuddet er godkendt.
Medlems henvendelser.
a. Punktet hviler.
Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde er: 2. marts 2015 på Tigervej i Køge.
b. Generalforsamling 22. marts 2015 kl. 10:00
Eventuelt.
a. Møde med fritspilsklubber torsdag den 19.2 kl. 10:00
b. Årets golfer skal findes.

SM

PSB og TL

SP

/Tina Skou Larsen
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