Resume møde nr. 156

Bestyrelsen for Golf Club Harekær
Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 5. februar 2018 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:
Palle Sick Børgesen

Afbud:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 156 og referat fra møde nr. 155.
a. Ingen bemærkninger
2. Orientering fra Sekretariatet
a. Status på drift v. sekretariatet.
I.
Pernille og John Davies er ved at indkøbe varer til shoppen.
II.
Invitation til DGU repræsentantskabsmøde i Korsør 16. og 17. marts er
modtaget. Vi skal finde en repræsentant for klubben, bestyrelsen foreslår
Palle (og Gitte). Tilmeldingsfrist er mandag den 12. februar.
III.
Medio marts er der åbnet i sekretariatet 8-16 alle dage.
IV.
Medlemsgraf bør udarbejdes for antallet af medlemmer.
b. Økonomi
I.
JWB udtaler ros til kassereren og revisor.
II.
Budget 2018 følges indtil videre.
III.
Kontingentsatser 2018. Der tilføjes en ny kategori for Greenfee medlemskab
til 750,- Dette giver ikke spilleret på Harekær, men kun udstedelse af DGU
kort.
IV.
Der tømmes septiktank 1-2 gange om måneden i vinterperioden.
c. Medarbejdere
I.
Ingen bemærkninger
3. Markedsførings- og sponsorudvalg
a. Der kan opkræves for 4 sponsorater.
4. Matchudvalg
a. Ingen bemærkninger
5. Sportsudvalg
a. Træning af eliten er påbegyndt.
b. Der er planlagt 2 timer om ugen indtil påske for herrerne. Der er uddelt 10 klippekort for udvalgte
spillere.
c. Daniel Petersen og Stefan Elgaard Petersen er blevet medlem i Harekær.
d. Opstartsweekend for elite herrerne 20-22. april.
e. Keen Bernberg spiller for Harekær i 2018.
f. Torsdagsmatcher er lagt i golfbox og åben for tilmelding.
6. Baneudvalg
a. Ingen bemærkninger.
7. Husudvalg
a. Der burde lægges SF-sten rundt på hele vejen ind til p-pladsen. Dette kunne gøres i etaper med
det vi har råd til. SC undersøge hvad en brolægger koster. Arealet er på omkring 600 m²
8. Juniorudvalg
a. Juniordag den 3. marts og de tre følgende lørdage. Der skal findes en tovholder til disse dage,
bedsteforældre og børnebørn inviteres til træning. Åbent hus i de to timer der er afsat til træning.
Der skal udsendes nyhedsbrev omkring dette arrangement. SC og MJ sætter sig sammen og får
det sat op.
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b. SC har travlt og svært ved at få enderne til at nå sammen i forhold til juniorudvalget. Hjælpere
søges.

c. SC foreslår at der måske kan laves et JDT unions hold for piger fra omkring liggende klubber.

9. Herreklub
a. Årsmøde hos ramlerne i morgen tirsdag den 6. februar.
10. Dameklub
a. Ingen bemærkninger
11. Seniorklub
a. Der spilles hver torsdag.
12. Regeludvalg
a. Nye medlemmer (ca. 5 stk) i udvalget. Der sendes repræsentanter på kursus i nye regler.
13. Begynderudvalg
a. Træner indendørs om mandagen.
14. Indendørsgolf
a. Kører hver torsdag.
b. Sekretariatet udsender mails til de spillere som er på venteliste til gratis træning om lørdagen.
15. Baneejer
a. Ingen bemærkninger.
16. Klubben
a. Klubpolo. MJ viste udvalget. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer valgte den blå polo.
17. Restaurant
a. Der er afholdes løbende selskaber i weekenderne.
18. Trænerstab
a. Kontrakt med John Davies skal gennemgås.
19. Medlemshenvendelser
a. Ingen bemærkninger.
20. Kommende møder.
a. Generalforsamling 2018, søndag den 4. marts 2018 kl. 10-12.
I.
Forberede Generalforsamlings indkaldelse med regnskab og evt. punkter fra
bestyrelsen som ønskes debatteret. Der indsættes ny kategori i vedtægterne
for ”Greenfee medlemskab”. SC, MJ og TL er villige til genvalg.
II.
Punkter fra medlemmer. Fristen er 1. februar og dermed ingen forslag fra
medlemmer.
b. Møde med udvalgsformænd 17. april kl. 18. Sekretariatet indkalder.
c. Møde med frivillige den 27. februar. Sekretariatet har indkaldt.
d. Næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
21. Eventuelt
a. Ingen bemærkninger.
/Tina Skou Larsen
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