20150427 Resume møde nr. 133

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 27. april 2015 kl. 18.00 Tigervej 12 i Køge.

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

Afbud:
Palle Sick Børgesen

Inviteret:
Søren Petersen, suppleant
Daniel Petersen

Afbud:
Søren Petersen

Dagsorden:

Aktion

Bestyrelsen konstituerede sig. Palle blev genvalgt som næstformand, Søren Molander ønsker
ikke at forsætte som kasserer, så Søren Petersen blev valgt til kasserer og Tina Skou Larsen
blev genvalgt til referent.
1. Godkendelse af dagorden møde nr. 133 og referat fra møde nr. 132
a. Begge dele blev godkendt.
2. Orientering fra FU:
a. Daglig drift ved Daniel.
I.
Fremlæggelse af ny hjemmeside. Allan Westerberg har givet tilsagn om
at blive ny webmaster.
II.
Medlemstal: 24 nye medlemmer indtil videre i år, 2 hverdags medlem, 5
flex, 6 fuldtids, 2 ynglinge, 3 studie, 3 juniorer uden bane tilladelse, 1
junior og 2 prøvemedlemmer.
III.
Golfens dag, 19. april - 25 besøgende, rekord for Harekær.
IV.
Restauranten har besøg af arbejdstilsynet. Alarm til udsugning lyser rødt, Husudvalg
føleren skal flyttes.
V.
Roughklipperen er ankommet.
b. Økonomi
I.
Budgettal og regnskab skal udsendes til bestyrelsen, så vi kan se det
inden vi holder næste møde. Når tallene er opdateret sendes budget til
bestyrelsen.
c. Medarbejdere.
I.
Punktet hviler.
3. Orientering fra formanden.
a. Punktet hviler.
4. Markedsførings- og sponsorudvalg.
a. Sammensætning og opgaver.
I.
Udvalget skal rekonstrueres. En ny formand skal findes.
II.
Daniel og Per skal holde møde og finder ud af hvordan vi gør.
DP
III.
Company days 5 stk.
IV.
Sponsor er fundet til Lynskur
5. Matchudvalg.
a. Første match den 3. maj.
b. Race to XXX skal planlægges, hvor mange matcher indgår mm. Tina sender antal SM
matcher i alt til Søren M som finder ud af en pointtildeling.
6. Sportsudvalg.
b. Danmarksturneringen: 1. holdet tabte, 2. og 3. holdet vandt og dameholdet
tabte i lørdagens matcher. 1 holdet vandt, 2. holdet tabte og dameholdet tabte i
søndagens matcher (3. holdet spillede ikke søndag).
7. Baneudvalg.
a. Banen får ros.
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Medlemmer til udvalgets arbejder søges. Daniel skal se på mulighed for at
tilmelde sig via golfbox. Dette skal ikke kun være til baneudvalget, men til alle
områder, hvor der kan bruges frivillige hænder.
Husudvalg.
a. Lynshelter
I.
Deadline for opsætning af lynshelter er sat 1. august 2015.
b. Budget til husudvalget: 10.000,c. Der arbejdes på et skriv fra udvalget. Der planlægges arbejdsdage om mandage.
d. Flere medlemmer i udvalget ønskes.
Juniorudvalg.
a. Kredsturnering den 17. maj i distrikt 5. (Handicap 25,5-54)
b. Slutningen af året. Kredsmesterskaber for lavere handicappere.
Herreklub.
a. Punktet hviler.
Dameklub.
a. Månedsafslutning på onsdag med udstilling af årets golfmode og besøg af
alternativ behandler mod smerter.
b. Pink Cup 16. maj 2015 for alle klubbens medlemmer.
c. Demonstration af hjertestarter onsdag den 20. maj kl. 19:00. Alle er velkomne.
Seniorklub.
a. Punktet hviler.
Regeludvalg.
a. Regelundervisning den 10. maj kl. 14:00
b. Out of Bounce på hul 2 er flyttet ned til åen i dag.
Begynderudvalg.
a. Punktet hviler.
Indendørsgolf.
a. Punktet hviler.
Baneejer.
a. Punktet hviler.
Klubben
a. Punktet hviler.
Restaurant.
a. Forsikring af billeder i Café 19, Daniel rykker forsikringsagenten for svar.
Trænerstab.
a. Punktet hviler.
Fondsudvalget (Harekærfonden).
a. Ansøgning fra Pink Cup om 5.000,Medlems henvendelser.
a. Flex medlemsskab gælder 12 runder golf. De skal bruges i det år de er købt og
af det individ de er købt til.
Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde er: 9. juni kl. 18:00 på Tigervej.
Eventuelt.
a. Punktet hviler.
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