REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DEN 28. JUNI 2012

Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Flemming Hviid Hansen, Niels Yde, Tage Sørensen,
Torben Madsen og Peter Pedersen.
Afbud: Lars Søndergaard

1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 31. MAJ 2012
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE
a. Nye Handicapregler
Medlemsorientering sker i nyhedsbrev der udsendes fredag den 29. juni 2012.
b. Maling af Lynhytter:
Lynhytter og pumpehus er malet.
c. Bimålere:
Det er aftalt at leverandøren kommer i uge 29, specielt ser det ud til at bimåler i bagrummet ikke fungerer efter hensigten alternativt er monteret
ukorrekt. TS deltager i mødet med leverandøren.
d. Varmen i klubhuset:
Peter har haft besøg af NIFA der oplyser, at det unødvendigt at slukke for
varmen, da fyret er styret af ude temperaturen.

3. ØKONOMIUDVALG

Peter orienterede om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012. I forhold til budget har
vi en negativ afvigelse på kr. 150.000, årsagen er de poster der tidligere har været
behandlet.
Omkring sponsorater kunne Peter oplyse, at der d.d. er bogført kr. 154.000 og det
forventes at der bogføres yderligere kr. 60.000. TM og Peter holder i juli møde med
udvalget for at drøfte mulighederne for at skaffe flere sponsorer. JG ser gerne øget
fleksibilitet ved tegning af nye aftaler.
AN og LS foreslår at der udarbejdes en budgetrevision, LS og Peter gennemfører
dette i løbet af juli måned.
Sponsortavlen ajourføres og der opsættes blanke plader så tavlen fremstår som en
helhed.
Der er pt. 4 ledige hul sponsorater.

4. SEKRETARIATET
a. Medlemsudvikling
Vi er p.t. 134 ungdomsspillere, 835 aktive, 250 semiFlex og 373 passive
medlemmer. Herudover er der 16 prøvemedlemmer tilbage fra foråret og 22
nye prøvemedlemmer der går i gang med træning den 31. juli 2012.
TM har haft kontakt til omkring 25 af de senest udmeldte medlemmer, de 2
hovedårsager til udmeldelse er økonomi i forhold til spillerunder og manglende tid.
b. Organisationsplan
Lars udarbejder planen som sendes til bestyrelsen til godkendelse, således vi
meget hurtigt kan opdatere klubbens hjemmeside med organisationsplanen.

5. BANEN OG BYGNINGER
a. Bygninger
Renovering af tag på Gedvadgaard samt ventilation af værkstedet sættes i
gang til udførelse i 3. kvartal 2012. Investeringen i 2012 udgør kr. 554.000
inkl. moms.
b. Banen
Topdressing af fairways gennemføres efter planen i september, dog afhængigt af vejrforholdene.
Broen ved søen på hul 10 skal efterses for eventuel råd i træværket og der
skal reklameres over for leverandør, såfremt der er råd i træet.
Etablering af ny bro ved hul 17 afventer Roskilde Kommune. Skulle falde på
plads indenfor kort tid.
Der foretages oprensning af søer ved hul 4, hul 5 og hul 11.
Roskilde Museum vil ikke deltage i projekt omkring toilet ved hul 16.

6. INFORMATIONS- OG MARKEDSFØRINGSUDVALG
Hjemmesiden er blevet godt modtaget, der er kommet mange positive tilkendegivelser. Der er stadig fejl på siden, disse vil blive tilpasset hurtigst muligt.
Der er problemer med størrelsen på skærmbilledet, sekretariatet undersøger om
der kan gøres noget generelt ved dette.
Forårets 34 prøvemedlemmer er ved at være færdige. 14 har tegnet semiFlex medlemskab og 4 har tegnet Par-3 medlemskab, de resterende kontaktes pr. mail. Og
alle inviteres til evalueringsmøde i august.
Informationsmødet den 25. juni 2012 har indtil nu udløst 22 prøvemedlemskaber
som den 29. juni tildeles mentorer, ligesom de 5 fra forårsholdet der ikke fik mentor får tilbuddet nu.
Skal der gennemføres yderligere aktiviteter skal logistikken være på plads og kapaciteten skal være til stede hos trænerne.

TM havde udsendt et notat med tanker om baneudnyttelse m.m. Det aftaltes, at
der planlægges et ½ seminar, hvor der bl.a. drøftes tidsbestilling, udnyttelse af banen, indskud, forøgelse af klubbens indtægter, samt eventuelle investeringer.

7. SPORT
a. Danmarksturneringen
NY informerede om lidt uro i 1. holds truppen, dette løses internt.
b. Ny Pro
Der er modtaget mange ansøgninger og der har været afholdt samtaler med
potentielle emner, ansættelses udvalget er tæt på en aftale med den fremtidige pro i RoGK.
c. Juniorerne
TS havde et ønske fra udvalget om ekstra banelukning mellem 17.30 og
18.00 af hensyn til de helt nye spillere der hurtigt bliver presset på banen.
Ovennævnte gennemføres fra de 9. august 2012.

8. EVENTUELT
a. Flagplacering
Det henstilles til greenkeeperne, at dagens flagplacering overholdes på alle
greens.
Næstemøde torsdag den 30. AUGUST 2012 kl. 18.30.
Referent: Peter E. Pedersen

