20150810 Resume møde nr. 136

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 10. august 2015 kl. 18.00 Tigervej 12 i Køge.

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

Afbud:

Inviteret:
Søren Petersen, suppleant (delvist)
Daniel Petersen (delvist)

Afbud:

Dagsorden:

Aktion

1. Godkendelse af dagorden møde nr. 136 og referat fra møde nr. 135
a. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra FU:
a. Daglig drift ved Daniel.
I.
Golfspilleren i centrum.
GCH har ved sidste måling scoret højt på nogle parametre,
og scorer stadigt højt selv efter et lille fald.
Medlemmer: 49 % på ambassadørscoren, det er 6 % under
benchmark Danmark.
Greenfee: 30 % på ambassadørscoren og det er 8 % under
benchmark Danmark.
DP
Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til tallene og de
skal bruges rigtigt. Daniel fremsender indbydelse til
bestyrelsesmedlemmerne.
II.
Hjemmesiden.
Daniel fremlagde hjemmesiden. Deadline for at få den op og
køre er snarest.
1. september skal materialet være hentet fra den gamle
hjemmeside.
TL
15. september flyttes den gamle hjemmeside og den nye
startes op. TL hører Webmaster Bent om han kan lave
backup på den gamle, så alle dokumenter kan genfindes
efter overgangen. Der afholdes webaften for dem som skal
redigere hjemmesiden.
3. Trænerstab.
a. Trænerkontrakt 2016.
I.
Der skal findes ny træner til Harekær. SC og JWB har
udarbejdet en plan for ny opsætning af dagligleder/Pro.
Løsning i løbet af september. Underskrift i starten af oktober.
II.
Bestyrelsen fik udleveret et udkast til infobrev til
medlemmerne om trænersituationen. Pro’erne får i aften (10.
august) udkastet til kommentering, herefter udsendes det til
medlemmerne (i løbet af 13. august 2015).
III.
Tidsplan for fremtiden blev fremlagt af JWB.
Stillingsbeskrivelse for dagligleder/Pro/Sekretariatsfunktion
blev fremlagt af JWB.
IV.
SC og JWB fortsætter arbejdet med at finde en ny træner.
4. Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde er: tirsdag den 25. august kl. 18:00 på Tigervej.

/Tina Skou Larsen
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