Resume møde nr. 148

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 3. oktober 2016 kl. 18:00 Tigervej 12 i Køge.

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

Afbud:
Svend Clausen

Inviteret:
Peter Ebbe Pedersen

Afbud:
Peter Ebbe Pedersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 148 og referat fra møde nr. 147.
a. Ingen bemærkninger.
2. Orientering fra Sekretariatet
a. Status på drift v. sekretariatet.
I.
Status på antal medlemmer 566 inklusive passive medlemmer. Statusskift i
regneark rundsendes til bestyrelsen et par dage inden hvert
bestyrelsesmøde.
II.
Frist for udmeldelse er ultimo november og nævnes på hjemmesiden i
slutningen af oktober sammen med budget offentliggørelsen.
III.
Kampagne i uge 42. ½ greenfee i uge 42. Skal på hjemmesiden og
Facebook.
IV.
Sekretariatet skruer ned for aktiviteterne pr. 1. november. Skal
offentliggøres på hjemmeside og i nyhedsbrev.
b. Økonomi
I.
Drift 2016, regnskab fremsendes til bestyrelsen fra omkring den 15. i hver
måned.
II.
Revideret budget på basis af ovenstående
III.
Offentliggørelse af budget 2017 foretages i slutningen af oktober på
hjemmesiden.
IV.
Hvordan registrerer vi månedsbetalinger og hvordan opkræves de. PB og PEP
undersøger sammen med bogholderen.
V.
Kasserer, bogholder og revisor har afholdt møde.
VI.
JK og JWB udarbejder budget for 2017.
c. Medarbejdere
3. Markedsførings- og sponsorudvalg
a. Sponsormatch er afviklet på en rigtig god måde.
b. Der afholdes frivilligmatch den 30. oktober.
4. Matchudvalg
a. Års afslutningsmatch er afholdt den 2. oktober og det gik meget fint.
b. Andespilsmatch den 6. november.
5. Sportsudvalg
a. Tilmelding af damehold i kvalifikationsrækken. Tilmelding til Annette Stensby hos DGU.
Sekretariatet står for tilmeldingen. PB tilmelder holdet.
b. 4. div. skal næste år møde Hedeland, Frederikssund og Neksø.
c. 5. div. skal næste år møde Vallø, Ledreborg og Skjoldnæsholm.
d. Beklædning til eliten.
I.
JWB har snakket Davies Golf og Thomas Toft om tøj til eliten.
II.
Eurostart kommer med et klækkeligt tilskud til tøjet.
III.
500,- per spiller i egenbetaling. Indsamles af holdkaptajnen hos henholdsvis
herrer og damer.
e. 13. og 14 maj spilles der DGU junior elite turnering.
I.
Frivillige skal ind over til at hjælpe med at sætte banen op og hjælpe på
dagen.

Side 1

Resume møde nr. 148

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
II.
Vi skal have fat i de frivillige hurtigst muligt.
6. Baneudvalg
a. Der har været banegennemgang i udvalget.
b. Der skal ske noget hen over vinteren.
7. Husudvalg
a. Ingen bemærkninger.
8. Juniorudvalg
a. Træning af juniorer, hvornår starter vintertræning – uge 46.
9. Herreklub
a. Ingen bemærkninger.
10. Dameklub
a. Harekærs repræsentanter i årets Pink Cup Landsfinale blev nr. 5 i holdrækken og Gurli Hansen
blev nr. 5 individuelt i B-rækken. Rikke Haurvig vandt tættest flaget på hul 13.
11. Seniorklub
a. Ingen bemærkninger.
12. Regeludvalg
a. Ingen bemærkninger.
13. Begynderudvalg
a. Søren Jørgensen er kommet ind i begynderudvalget.
14. Indendørsgolf
a. Herre eliten 2 timer om ugen fra første uge i januar.
b. Dame eliten hver onsdag kl. 17:00 – 19:00 fra første uge i januar.
c. PB udarbejder liste over udlejet tider.
d. Bunkeren er blevet renoveret, så den er klar til vintersæsonen.
e. Nye slagplader indkøbes og logo sættes på (Eurostar er sponsor).
f. Priser på halleje sættes op. PB udarbejder prisliste.
15. Baneejer
a. Ingen bemærkninger.
16. Klubben
a. Ingen bemærkninger.
17. Restaurant
a. Bedste år hidtil ifølge Maiken.
b. SGS har fyldt det sidste på.
18. Trænerstab
a. Timeopgørelse.
I.
Der er 38 timer tilbage på årets timebudget.
II.
PB og PEP kan føre kampagne i hallen med træner og andre tiltag.
III.
Møde med Davies Golf. Hvordan er det gået i år og hvad kan vi gøre bedre til
næste år.
19. Medlemshenvendelser
a. Ingen bemærkninger.
20. Kommende møder.
a. JWB og JK tager budget møde i uge 43 (senest torsdag den 27. oktober 2016)
b. Årsmøde med Davies Golf. JWB og PB tager møde med Davies Golf (afholdes inden næste
bestyrelsesmøde).
c. Næste bestyrelsesmøde mandag den 14. november kl. 18:00
21. Eventuelt
a. Ingen bemærkninger.
/Tina Skou Larsen
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