20160523 Resume møde nr. 145

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Referat til bestyrelsesmøde mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 Tigervej 12 i Køge.

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

Afbud:

Inviteret:
Peter Ebbe Pedersen

Afbud:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 145 og referat fra møde nr. 144.
a. Ingen bemærkninger.
2. Orientering fra Sekretariatet
a. Status på drift v. sekretariatet.
I.
Baneservice kører nu. Der køres både i hverdage og weekender.
II.
Køge Slam tømmer hver uge og det koster mange penge. PEP og PB
undersøger hvad vi kan gøre her.
III.
PEP trækker liste over spillede runder i Selandia golf til næste møde.
b. Medarbejdere
I.
Gert er startet som ny medarbejder på banen. Det kører godt.
3. Markedsførings- og sponsorudvalg
a. Udvalgets medlemmer. Meget aktive medlemmer. 3 sælgere, Palle, Per og Michael.
b. Salgsmappe mm. er udarbejdet og klar til brug.
c. Næste møde på onsdag.
4. Matchudvalg
a. Pink Cup afholdt for hele klubben er afholdt med 53 deltagere.
5. Sportsudvalg
a. Jesper Wraae-Bess, Kristian F. Jensen og Andreas Jepsen udgør sportsudvalget.
b. Der spilles i næste weekend.
c. JK mener der skal ses på Regionsgolf som en mulighed for lavhandicappere på 50+ til at spille på
højt plan.
6. Baneudvalg
a. Er de frivillige blevet aktiveret? PB forhører sig hos Lasse i morgen.
b. Bænk på hul 18 skal flyttes til modsatte side.
7. Husudvalg
a. PB har møde med Flemming i morgen.
b. Der manglede inddækning over restauranten det er betalt af A/S, vi har betalt for isætning af
vindue i herreomklædningsrum.
c. Der skal ryddes op i udstyr som står i bagrum mm. Priser for bagrum skal gennemgås. PB og PEP
vil rydde op i udstyr. SC hjælper gerne.
d. Bænke og borde skal males, der er maling på stedet.
8. Juniorudvalg
a. Det kører trægt med antallet af juniorer. Der er lys omkring sandkassegolf, flere har meldt deres
ankomst.
b. Juniortræning søndag fra 11 – 12, 3 – 6 deltagere
c. Sandkassegolf 10 – 11.
d. Forslag fra JWB: Træningsmedlemsskab til alle 6. klasser i Køge Kommune, træne om søndagen
12 -14, når træneren er der alligevel. Tre – fire huller på Driving Range, hvis det kan lade sige
gøre.
e. Hvordan får vi de unge derned? F.eks. kender PB en privatskole som har egen bus der kan
transportere dem til Harekær.
f. Tre juniorer stillede op i fodboldtrøjer søndag, vi bør højne standarden.
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Herreklub
Dameklub
Seniorklub
Regeludvalg
Begynderudvalg
a. Der er to gange træning tilbage for dem som meldte sig til Golfens dag.
b. Herefter regel og etikette.
Indendørsgolf
Baneejer
Klubben
a. Hjemmeside, nedlæggelse af den gamle. Fjern alt fra den gamle side og læg et stort link til den
nye side, TL kontakter Bent Nielsen. One.com forhøres om hvordan vi kommer frem på søgninger
Harekær, PB tager kontakt til Allan eller one.com.
b. Bestyrelsen henstiller til alle golfere at de overholder vores dresscode.
c. Bestyrelsen ønsker at alle frivillige og ansatte får samme ”look”.
d. Bestyrelsen ønsker at der spilles firbolde i weekender. Det henstilles til at to bolde slår sig
sammen.
e. Golfspilleren i Centrum, PB får passwords til bestyrelsen.
Restaurant
Trænerstab
a. Time opgørelse skal udarbejdes. PB forhører sig hos Davies Golf.
b. Meget positivt fra junior udvalget, da Søren Müller jo havde et fantastisk tag på juniorerne.
Medlemshenvendelser
Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde mandag den 27. juni kl. 18:00.
b. 15. august kl. 18:00.
Eventuelt

/Tina Skou Larsen

Side 2

