Resume møde nr. 153

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 25. september 2017 kl. 18:00 Tigervej 12 i Køge.

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

Afbud:

Afbud:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 153 og referat fra møde nr. 152.
a. SC deltog kun delvist i mødet.
2. Orientering fra Sekretariatet
a. Status på drift v. sekretariatet.
I.
Statistik for SGS og fritspil er udsendt til bestyrelsen.
II.
Fritspilsordningen og konditionerne skal offentliggøres på hjemmesiden.
III.
Vi skal have statistik fra vores fritspilsklubber, for hvor mange runder vores
spillere bruger andre baner.
IV.
Fritspilsordningerne skal genforhandles. Ordningen bruges meget og vi skal
se nærmere på den fremtidige ordning.
V.
Der skal trækkes en liste ovre hvem der har spillet mere end 5 runder på
banen.
VI.
Der skal indkaldes til møder med klubberne (Brøndby og Sorø).
VII.
SGS møde omkring slutningen af oktober. PB holder bestyrelsen orienteret.
VIII.
Dankortterminalen er ankommet, så vi nu ikke længere skal bruge
terminalen i shoppen.
IX.
Oplysning af regler og priser for greenfee mm. for medarbejdere i
sekretariatet. Der udarbejdes liste over de forskellige priser, så alle som har
vagt i sekretariatet melder ens ud.
X.
Gunstart på banen. Der skal være tid til at spillere kan passere hul 1 også
ved start på hul 9.
b. Økonomi
I.
Budget 2018, medlemsstatistik fra JK. DGU trækker medlemsstatistik på
fredag/lørdag for alle klubber i DK.
II.
Ca. 30 nye medlemmer i 2017
III.
Lasse skal høres omkring medarbejdere og hvad der skal investeres i i
fremtiden.
c. Medarbejdere
I.
Flere medarbejdere næste år er nok en nødvendighed.
II.
Førerløseklippere er måske fremtiden, når der skal købes nyt udstyr.
III.
Finn er tilbage i morgen.
3. Markedsførings- og sponsorudvalg
a. Møde i torsdags. Jens Fiskebæk og Kurt Rasmussen er nye i udvalget.
b. Facebook siden Harekær Golf Klub er overført til Annalise Hansen. Golf Club Harekær
administreres af Daniel Petersen.
4. Matchudvalg
a. Matchkalenderen 2018 er under udarbejdelse.
b. Årsafslutningsmatch 1. oktober kl. 10:00.
5. Sportsudvalg
a. 3 herrehold i 2018 og 1 damehold i kvalifikationsrækken.
b. Regionsgolf skifter kaptain fra Ib Aagaard til Bent Jørgensen.
6. Baneudvalg
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a. Opførsel og etikette på banen. Alle medlemmer skal respektere skilte på banen. Der må ikke
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befinde sig bags og vogne nede rundt om green på hul 18. Teesteder skal respekteres og der må
ikke køres vogne henover teestederne, gælder alle spillere på banen.
b. Opstilling af shortgame bane, permanent. Måske på driving range.
Husudvalg
a. Tagrenderne er blevet renset.
Juniorudvalg
a. Der er flere til træning, men vi mangler stadig juniorer i Harekær.
b. Samarbejde med andre klubber? Mulighederne undersøges.
c. Bedsteforældre og børnebørn kunne måske træne sammen.
Herreklub
Dameklub
Seniorklub
Regeludvalg
a. Oplæg på banen. Normalt 1. november til 1. april ifølge regeludvalget
b. Hvis banen våd, så bør der lægges op. Bestyrelsen ønsker at der lægges op fra dags dato og der
kan stadig handicapreguleres.
c. Blå pæle i bunkers hvis de er vandfyldte. Sekretariatet/Greenkeeperne skal sætte disse pæle, hvis
turneringsledelsens ønsker det. PB tager en snak med Lasse.
Begynderudvalg
Indendørsgolf
a. Træning starter i januar.
b. Træningstider i hallen for juniorer, en weekend tid skal bookes. Lørdag eller søndag formiddag.
c. Elitetræning, en ugentlig træning af 2 timer i forlængelse af damerne.
d. Dametræning, en ugentlig træning af 1 time, gerne onsdage
e. Gratis træning, måske onsdag og lørdage som sidste år er en god ide.
f. Vintergolfere om torsdage
g. Simulatorer i hallen? Er det en mulighed? Det skal nok vente lidt endnu.
Baneejer
Klubben
a. Vedtægtsændring af i §7 skal ændres så påkrav ikke skal sendes med anbefalet post.
b. Budget for 2018 til medlemmerne inden udgangen af oktober.
c. Hvad har de omkringliggende klubber af kontingenter og medlemskaber.
Restaurant
a. Ingen bemærkninger.
Trænerstab
a. Ingen bemærkninger.
Medlemshenvendelser
Kommende møder
a. Næste bestyrelsesmøde mandag den 30. oktober 2017 kl. 18:00
Eventuelt
/Tina Skou Larsen
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