20150708 Resume møde nr. 135

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde onsdag d. 8. juli 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:
Søren Petersen
Daniel Petersen

Dagsorden:

Aktion

1. Godkendelse af dagorden møde nr. 135 og referat fra møde nr. 134
a. Den ordinære dagsorden suspenderes og punkter jf. mail fra SM og TSL bruges i
stedet.
2. Orientering fra FU:
a. Daglig drift ved Daniel.
I.
I. Punktet hviler.
b. Medarbejdere.
I.
JWB har afholdt første møde med Lasse, DP og Robert Enroth
(DGU, skaberen af ”Golfspilleren i Centrum”). Hvis værktøjet
bruges rigtig, så kan vi få nye medlemmer. 1/3 af vores
medlemmer spørges hvert år. Alle greenfee spillere bliver
spurgt når de har besøgt klubben.
II.
DGU vil gerne være behjælpelig med introduktion til brug af
værktøjet, hvis vi ønsker det. Værktøjerne kan gennemgås
ved en møderække på 5 møder. JWB mener at dette kan
bruges. DP er administrator på værktøjet og skal fremsende
DP
et password til JWB som så kan gå ind i dette. JWB inviterer
Robert Enroth med til næste bestyrelsesmøde. JWB meddeler
Lasse, at bestyrelsen er i gang og vil gennemføre en
JWB
møderække med DGU.
3. Diverse punkter fra TSL:
a. Kontingent status.
I.
Alle rykkere er sendt ud.
b. Sekretariat.
I.
JWB giver besked til Golfproerne at postkasse og mail skal
JWB
tømmes og besvares hver dag.
c. Greenkeeper.
I.
Bestyrelsen har haft dialog med Chefgreenkeeper Lasse
Engelhardt om fremtiden, hvilket har mundet ud i et udvidet
samarbejde, mellem bestyrelse og Lasse over de kommende
sæsoner.
4. Husudvalg.
a. Shelteret er nu opsat. Der mangler grus i bunden. PSB undersøger pris på SG II
PSB
(stabilt grus, klasse II) og AL (afretningslag).
5. Eventuelt.
a. Havdrup Maskinforretning vil donere 6 flagstænger til Harekær.
b. Frivilligt arbejde skal sættes i system, så vi har det klar til næste år. Meget mere
struktureret.
6. Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde er: mandag den 10. august kl. 18:00 på Tigervej.

/Tina Skou Larsen
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