Referat fra bestyrelsesmøde, den 15.12.2021 på Teams
Deltagere: Thomas Andersen, Knud Jeppesen, Freddy Sunesen, Sebastian Schaper,
Søren Vinther samt John Clausen og Rusty Seltz
Afbud: Olav Middelhede, Bent Brodersen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning på mødet med Lalandia
John indleder en samtale med Lalandia ang. aconto afregningen af el for klubben i
2021 for at finde rette niveau for slutafregningen. For 2022 sættes der en bimåler
op.
Oplægget ang. skiltningen omkring banen blev kort talt om på seneste
baneudvalgsmøde. John, Olav og Gunnar Frandsen sætter sig sammen for at
udarbejde et oplæg til Lalandia så det ligger klar senest i slutningen af januar.
I starten af det nye år følges der op på fælles markedsføringstiltag med Lalandia.
Søren har talt med Mike som bliver ny træner i klubben, som har nogen ideer til
den store juniorturnering. I starten af det nye år udarbejdes et gennemarbejdet
oplæg til Lalandia for matchen som påtænkes afholdt i august.
3. Planlægning af generalforsamlingen 2022
Datoen fastsættes til den 10.02.2022 og der indkaldes en måned inden denne
dato. Søren sørger for at indkalde på de relevante kanaler.
De nærmere tiltag omkring GF aftales på bestyrelsesmøde i januar 2022.
4. Drøftelse af medlemssituationen
Medlemssituationen blev drøftet. Vi vil gerne have del i den medlemstilgang som
dansk golf oplever for tiden.
Der blev besluttet at afholde et medlemsarrangement, hvor DGU kunne være
med. På mødet kunne der drøftes, hvordan vi både kan fastholde nuværende
medlemmer, samt tiltrække nye medlemmer i fællesskab. Dette arrangement
kunne afholdes i starten af marts måned.
Dette dagsordensættes til bestyrelsesmødet midt i januar.

5. Fastsættelse af kontingent 2022
Bestyrelsen er enig om at bibeholde de nuværende kontingentsatser ved at
prisindeksregulere, et nedsat kontingent, med et ønske om at tiltrække og
fastholde endnu flere medlemmer i 2022.
6. Status på klubbens økonomi
Freddy gennemgår tallene per ultimo november.
7. Nyt fra udvalgene
Frivilligudvalg:
Udvalget beder om at få lov til at oprette ”Klubbens venner” med et kontingent
på kr. 100,00. Bestyrelsen bifalder dette kraftigt.
De frivillige vil også gerne være behjælpelige med rekruttering af nye
medlemmer. Knud kunne tage kontakt til Kirsten Trankjær ift. dette.
Træneransættelsesudvalg:
Søren har haft møde med Nikolas og Mike som vi regner med at bruge i 2022.
Nikolas kommer med et oplæg ift. en ansættelseskontrakt for Mike for 2022.
Baneudvalget:
Søen på hul 5 er gravet ud. Lige nu ventes der på firmaet som skal udjævne det
jord som er fyldt i søen. Der påtænkes at bruge nederste del af den eksisterende
green som bunker for at give lidt flere udfordringer.
Turneringsudvalg:
Der er udarbejdet en plan for datoer til 2022.
8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag, den 10.01.22.

