20160215 Resume møde nr. 143

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 15. frebuar 2016 kl. 9.00 i Harekær.

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

Afbud:

Inviteret:
Peter Ebbe Pedersen

Afbud:
Peter Ebbe Pedersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 143 og referat fra møde nr. 142.
a. På møde nr. 142 pkt. 8a skrev vi at pro’erne fik betalingen for sandkassegolf.
Dette er ikke korrekt, pengene tilfaldt klubben.
2. Økonomi
a. Medlemsudviklingen sættes i skema. PEP vil udarbejde dette til fremtidige
møder.
b. TL fremsender medlemsoversigt til den øvrige bestyrelse snarest.
3. GC Harekær 2016
a. Træner
I.
Det er aftalt med Claus Henriksen at der bliver åbent hus
søndag den 13. marts kl. 10:00-15:00.
II.
Vi vil være værter og Davies golf vil introducere sig selv. PB
og SC tager sig af det for klubbens vedkomne, da JWB og TL
er forhindret i at deltage denne dag.
III.
Davies Golf vil være til stede ved generalforsamlingen.
IV.
Shoppen åbnes omkring påske.
b. Sekretariatsfunktion.
I.
Sekretariatet har møde med IT-Jesper i indeværende uge.
II.
Telefonsystemet virker ikke hensigtsmæssigt endnu.
III.
Vi er tilmeldt Made in Denmark og kan derfor sælge billetter
til Made in Denmark til vores medlemmer.
IV.
Vi er tilmeldt Golfhæftet 2016 og kan derfor sælge kortet til
vores medlemmer.
c. Medlemskategorier
I.
Søskende rabat. Det har vi ikke for indeværende sæson.
d. Golf under træet
I.
Er startet op dags dato.
II.
Fortsætter hver torsdag i marts kl. 17:00-19:00.
e. Medlems info på nettet
I.
Vognforbud er blevet overtrådt. Vi skal indskærpe over for
brugerne at dette ikke er acceptabelt. Ved gentagne
overtrædelser kan klubben bortvise spilleren.
II.
Made in Denmark. PB sender logo til TUL.
III.
Danmarksturneringen 2016: 23. april åbnes 11:10. Ingen
hold spiller hjemme den 24. april. 28. maj alle hjemme,
banen åbnes 12:20. Den 29. maj kun herre 3. hold, banen
åbnes kl. 9:10. 13. august ingen hjemmekampe 14. august,
banen åbnes 12:20.
IV.
Omdirigering til ny hjemmeside. Snarest.
4. Kommende møder.
a. Generalforsamling 2016
I.
Ændring af tidspunkt for udmeldelse af Harekær til 30.11
som omkringliggende klubber.
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II.

Kontingent og budget offentliggøres hvert år inden udgangen
af oktober.
III.
Forslag fra medlem om ændring af dato for
generalforsamling. Ønsket flyttet fra marts til inden
udgangen af året inden. Begrundelsen er at kende den
økonomiske situation i klubben inden man betaler
kontingent.
b. Næste bestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016 kl. 18:00 på Tigervej 12,
Køge.
5. Eventuelt

/Tina Skou Larsen
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