20151214 Resume møde nr. 141

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 14. december 2015 kl. 18.00 Tigervej 12 i Køge.

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

Afbud:

Inviteret:
Peter Ebbe Pedersen (delvist)

Afbud:

Dagsorden:
1. Godkendesle af dagsorden møde nr. 141 og referat af møde nr. 140.
a. Begge godkendt uden kommentarer.
2. Sekretariatsfunktion 2016.
a. PB startede mødet med at byde velkommen til Peter Ebbe Pedersen som
fremover skal hjælpe i sekretariatet. Peter har tidligere været ansat i Rønnede
og Roskilde golfklubber, så han kender dagligdagen i en golfklub. Peter har et
indgående kendskab til golfbox og har fået administrator rettigheder lige som PB
også har. PB og Peter vil få overdraget nøglerne til sekretariat og shop på
søndag fra Daniel og Søren. Der er planlagt hovedrengøring søndag efter
overdragelsen.
b. TDC skal kontaktes, så vores telefonsystem kan gøres brugbart. Lasse har tilbudt
at svare telefonopkald i ydertidspunkter.
c. PB holder ferie fra den 11. januar til 8. februar. Peter vil sørge for sekretariatet i
denne periode.
3. Økonomi
a. Golf ved Køge.
I.
JWB er blevet kontaktet af Køge Golfklub omkring en ny
aftale om Golf ved Køge. Den nye ordning omhandler
klubberne: Ishøj, Greve, Falster, Køge, Sydsjælland og Vallø.
II.
Prisen bliver 975,- pr. år og er en frivillig ordning for vores
medlemmer.
III.
Bestyrelsen diskuterede for og imod. SM og PB var begge
forbeholdne, men vi enes om at JWB går videre med sagen.
IV.
JWB tager en snak med Køge om medlemmer med
flexmedlemsskaber kan deltage.
4. Harekær 2016
a. Medlemskategorier
I.
Afventer næste møde.
b. Medlemsinformation om sæsonen 2016
I.
Information om sekretariats funktionen for 2016 er udsendt.
En ny udsendes når trænerkontrakt er underskrevet.
5. Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde mandag den 15. februar 2016 kl. 18:00 på Tigervej 12,
Køge.
b. Generalforsamling 2016 er fastsat til søndag den 20. marts 2016, kl. 10:00
6. Eventuelt.
a. Bestyrelsen har besluttet at deltage i Synoptik Cup 2016
b. Vi deltager også i 2016 i Golfens Dag.

Aktion

/Tina Skou Larsen
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