20160109 Resume møde nr. 142

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde lørdag d. 9. januar 2016 kl. 9.00 i Harekær.

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

Afbud:
Søren Molander

Inviteret:
Peter Ebbe Pedersen

Afbud:

Dagsorden:
a. Søren Molander er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. januar. Bestyrelsen søger en ny
kasserer til klubben inden generalforsamlingen den 20. marts.
2. Økonomi
a. Kontingent opkrævning er udsendt, det skal kontrolleres om alle har fået
opkrævning.
I.
Flere har på Facebook og ved henvendelse skrevet at de ikke
har modtaget opkrævning.
b. Påmindelse udsendes primo februar (gerne via telefon) og første rykker primo
marts.
c. PEP har fået adgang til C5.
d. Restancer jf. vedtægterne skal krav fremsendes med anbefalet brev. Dette skal
ændres ved næste generalforsamling.
3. Økonomi
a. Status
I.
Vi er blevet kontaktet af ZBC om færdiggørelse af
hjemmesiden. Der mangler kun at bliver overført data fra
den gamle til den nye.
II.
Administratorer af hjemmesiden skal have undervisning i
brug af siden. ZBC er ved at udarbejde en vejledning til
administratorerne.
III.
TL har kontaktet Allan Westerberg som tidligere har udtrykt
ønske om at hjælpe med hjemmesiden. Har endnu ikke fået
svar. (Allan har svaret positivt tilbage til TL efter mødet).
IV.
Der skal indkaldes til møde om hjemmesiden. Indbudte skal
være de nuværende administratorer for de forskellige
klubber i klubben. TL kontakter dem.
V.
ZBC kontaktes med det samme og ændringer skal indføres.
(PB har efter mødet kontaktet ZBC, TL har udarbejdet
ændringerne, så siden nu kan gå i luften i foreløbig udgave).
VI.
Bestyrelsen ser gerne at den er oppe og køre inden
generalforsamlingen.
4. Pro’erne
a. PB har kontaktet Davies Golf
I.
PB har udarbejdet et regneark med fælles opgaver mellem
klub og Pro.
II.
Dato for reception og pressemeddelelse skal udarbejdes. SC
og JWB udarbejder denne når der er afholdt møde med
Davies Golf.
III.
Juniortræningen skal op og køre snarest. SC og JWB tager et
møde med Davies Golf omkring juniortræning.
IV.
Golf under juletræet. Medlemsoplysninger er tilsendt Davies
Golf.
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V.

PB har fremsendt regneark med opgaver til Davies Golf og
fremsender opdateret version snarest.
Davies Golf stiller gerne op til Ramlernes generalforsamling.

VI.
5. Telefoner
a. Hvordan får vi det til at fungere
I.
Dect-Telefon kan bruges inden for en kort radius fra basen
og ikke andet. Mobiler skal bruges.
II.
Skal kunne omstilles til alle mobiltelefoner.
III.
Alle eksisterende linjer skal gennemgås.
IV.
Linjer til betalingsterminal mm. skal også gennemgås.
V.
PB og PEP får en specifikation fra Jesper fra I-tema og SC vil
kommentere denne.
6. Status SGS (Selandia Golf Samarbejde)
a. PB og JWB har været til møde med Køge omkring nyt samarbejde.
b. 975,- om året som vi indkræver.
c. 1. april – 31. oktober.
d. Det blev vedtager at vi går med. JWB meddeler Køge at vi er med.
7. Sponsorer – HB Køge Netværk
a. To fuldtids medlemsskaber til aktion i HB Køge netværket.
b. Green-fee billetter til HB Køges kampe.
c. Adgang til Nordea Lounge ved HB Køges kampe.
d. 3. tirsdag netværk
e. Morgenmøder, afholdes i Harekær den 2. marts (Datoen ændres da restauranten
har andet arrangement denne dag).
8. I øvrigt
a. Ny kategori: Sandkasssegolf kr. 995,- er tidligere gået til pro’erne. Prisen skal
justeres efter hvad vi tilbyder. Træning 2 gange om måneden. 1 time hver gang.
b. Greenfee aftaler med GCG og Vestlolland ophæves, da de er forældede.
c. Bestyrelsen ønsker ikke at bruge tilbuddet fra EUC – Sjælland. TL kontakter Per
Holtse med svar.
9. 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
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