20150609 Resume møde nr. 134

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. juni 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:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagorden møde nr. 134 og referat fra møde nr. 133
a. Den ordinære dagsorden suspenderes og dagsorden jf. mail fra JWB bruges i
stedet.
b. Referat fra møde nr. 133 blev godkendt uden kommentarer.
2. Orientering fra FU:
a. Daglig drift ved Daniel.
I.
Der indkøbes 4000 nye rangebolde.
II.
Opvaskemaskine i restauranten har ikke fungeret, er
repareret dags dato.
3. Diverse punkter:
a. Møder og kurser for bestyrelser fra DGU:
I.
DGU afholder gerne kurser i klubben gratis. JWB undersøger
hvilke og vender tilbage.
b. Driftsmøder:
I.
Lasse, Daniel og JWB vil afholde regelmæssige møder om
driften og udviklingen af banen. Se også pkt. 4a.
c. Økonomi:
I.
Regnskaber er fremsendt til bestyrelsen. SP gennemgik
regnskabet.
II.
SP forklarede tallene. Så godt som på budget.
III.
Indtil videre har vi fået 40 nye medlemmer i år i forskellige
kategorier.
IV.
Medlemskontingent mangler for en del medlemmer. Daniel
tager fat i dem der kommer på banen. Der afholdes
forberedende møde inden møde med inkassofirma. Dette
afholdes den 18. juni kl. 8:00. Søren P, Daniel, Pia og JWB
deltager.
4. Baneudvalg.
a. Søren M. har trukket sig som formand for baneudvalget. Søren M kan ikke
honorer Lasse ønsker til sparring i baneudvalget. Udvalget vil herefter bestå af
JWB, Daniel og Lasse. Nye medlemmer er velkomne. JWB orienterer øvrige
medlemmer i udvalget, hvis nogen ønsker at forsætte kan de det.
5. Husudvalg.
a. Der kan gives lidt mad til frivillige som har været på arbejde. Kaffe og kage eller
et par stykker smørebrød og en genstand.
b. Der er sat fundamenter til Lynshelteret ved hul 9.
6. Trænerstab.
a. Trænerkontrakt 2016.
7. Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde er: onsdag den 8. juli kl. 18:00 på Tigervej.
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