Resume møde nr. 146

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 27. juni 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. 146 og referat fra møde nr. 145.
2. Orientering fra Sekretariatet
a. Status på drift v. sekretariatet.
I.
Status på antal medlemmer: 553 medlemmer.
II.
Sekretariatet / Shop i dialog om at Shoppens åbningstider bliver de samme
som Sekretariatets i hverdage. Weekends dækkes af Davies Golf selv.
III.
Der skal sættes seddel op når skærmen ikke virker med info om hvor der
skal indbetales greenfee og hvor der kan tages scorekort.
IV.
Davies Golf foreslår at der i juli måned arrangeres gratis undervisning 2 x
ugentlig – tirs- og søndage 1 time hver gang – afventer udspil fra Claus og
René. Der skulle være overskud af timer. Men for alle (klub og trænere) ku’
det være en investering, i at medlemmer får kendskab til og bedre kontakt til
trænere og shop. 2 timer 2 gange om ugen. PB går videre. ”Hedeslag i
Harekær” gratis træning og halv greenfee hele juli. (efter mødet er gratis
træning ændret til august måned).
V.
Medlem 133-2020 Ragnhild Kofod – tilbyder sig som revisor for klubben –
som erstatning for Dreist advokater /revision– hun pensioneret stat. aut.
revisor, og ser ingen problemer i at klare den sag. Bestyrelsen er enige om
at Ragnhild antages som revisor uden beregning. PB tager kontakt med
Raghild.
VI.
Betalingsmodulet er brændt af i vores terminal, men er udskiftet og
regningen fremsendt til forsikringen.
VII.
6 frivillige + PEP i sekretariatet, det går godt og de er meget ivrige i at få
noget fra hånden.
b. Økonomi
I.
Budget følges.
c. Medarbejdere
I.
Stor ros til greenkeeperne, fantastisk arbejde der er udført.
II.
Ulla (bogholder) har været nede og præsentere sig for de 3 fastansatte
greenkeepere. Det blev positivt modtaget af dem alle.
3. Markedsførings- og sponsorudvalg
a. Sponsorskilte er ved at blive opsat på sponsorvæggen.
4. Matchudvalg
a. Greenkeeperens hævn var en stor succes. Vi skal have flere med næste år.
b. Slaget ved Køge Bugt den 31. juli 2016.
5. Sportsudvalg
a. Der er bevilliget flere træningstimer til damerne.
b. Der er ikke nok damer til elitematcherne, JWB har vil dog fortsat have matcherne åbne for damer.
6. Baneudvalg
a. Næste tee stolper op. PB viste udkast af designet og kvalitet af skilte.
b. Baneguide med baneoversigt.
c. Stort oversigtkort over bane og bygninger opsættes overfor shoppen i løbet af uge 27.
d. Der skal afholdes baneudvalgsmøde snarest. PB indkalder til mødet. JWB deltager. (6. juli)
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7. Husudvalg
a. Udvalget er ikke aktivt lige pt.
8. Juniorudvalg
a. Det forsøges at samle nye unge op.
b. Svend tager fat i de frivillige som har meldt sig.
9. Herreklub
a. God opbakning til matcher.
b. 115 medlemmer i Herreklubben.
10. Dameklub
a. Åben damedag den 29. juni.
11. Seniorklub
a. Glad og positiv stemning i klubben.
12. Regeludvalg
a. Calle svarer på alle spørgsmål ved matcher mm.
13. Begynderudvalg
a. Bent og Elsebeth har trukket sig. Bent bliver sæsonen ud, Elsebeth har trukket sig nu. Der skal
findes afløsere.
14. Indendørsgolf
a. Ingen bemærkninger
15. Baneejer
a. Ingen bemærkninger
16. Klubben
a. Ingen bemærkninger
17. Restaurant
a. Ingen bemærkninger.
18. Trænerstab
a. Der er timer tilbage på træner aftalen. TL fremsender mail til hele bestyrelsen.
19. Medlemshenvendelser
a. Ingen bemærkninger
20. Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde mandag 15. august kl. 18:00.
21. Eventuelt
/Tina Skou Larsen
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