Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.30 i klubhuset.
Tilstede:

Afbud:
Referent:
Dagsorden:
Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Ad 1

Ad 2

Jan Grønbech, næstformand (JG)
Bo Sponholtz (BS)
Brian Harder (BH)
Flemming Hviid (FH)
Michael Donstrup (MD)
Jan Eriksen, formand (JE)
Torben Madsen
TW Wichmann (TW)

Godkendelse af dagsorden
 Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 28. august 2014
 Udestående punkter
 SGO medlemsbevis (er det nødvendigt?)
Økonomi
 Budgetopfølgning (bilag 1)
 Medlemsudvikling (bilag 2)
 Kontingent restancer (fremlægges på mødet)
Aktuelle sager / information fra Golf Manager
 Henvendelser fra medlemmer
 Opdatering på Golfspilleren i Centrum
Udvalg
 Kommunikation & Markedsføring
 Sportsudvalget
 Sponsorudvalget
 Natur & Miljø
 Matchudvalget
 Klubber-i-klubben
 Drift
 Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget
 Ejendomme
 Nyt indgangsparti i klubhuset
 Baner / Træningsanlæg
 Træningsfaciliteter
 18 huls banen
 9 huls banen
Eventuelt
 Næste møde torsdag den 27. november kl. 18.30
 Moms ”gå-hjem” møde den 17/11 kl. 16-19 i Køge GK
 Jyske Bank, krav til lån på kassekredit 5 mio. kr.


Referat fra mødet den 25. september 2014 blev underskrevet.



Udestående punkter:
- Det blev besluttet at vi ikke anser det for nødvendigt at have SGO
bevis som bagtags. Dette er efter ønske fra alle de andre klubber som
er med i ordningen.

Økonomi:
 Budgetopfølgning (bilag udleveret)
Perioderegnskab med afvigelse hhv. for januar til september blev
forelagt og gennemgået. For nuværende er klubben foran budget,
hvilket dog forventes at udligne sig til sidst på året på udgiftssiden. Det

Alle

TW

TW

Alle

TW

TW

forventes at årets resultat forbedres minimalt i forhold til budget.



Ad 3

Medlemsudvikling (bilag udleveret)
Udviklingen – der fortsat er positiv – er gennemgået frem til 30/9.
Kontingent restancer (fremlægges på mødet)
Der er – efter kontingenttilskrivning 1/7 og efterfølgende rykkere – nu
kun 4 medlemmer tilbage som ikke har betalt. TW undersøger
muligheden for at sende disse til inkasso og igangsætter.

Aktuelle sager / information fra Golf Manager
 Henvendelser fra medlemmer
Ingen henvendelser


Opdatering på Golfspilleren i Centrum (fremlægges på mødet)
Kommentarer fra de første 2/3 af medlemmerne er rundsendt hvor
kommentarer er emne opdelt. Når sidste del kommer videresende disse
og sendes lige så til relevante samarbejdspartnere.

Ad 4

Udvalg
 Kommunikation & Markedsførings udvalget
Intet at berette
 Sportsudvalget
Intet at berette
 Sponsorudvalget
Der arbejdes på nye sponsorer
 Natur & Miljø udvalget
Intet at berette
 Matchudvalget
Holder møde den 8. november. TW fremsender forslag til datoer for
næste års matcher.
 Klubber-i-klubben udvalget
JE og JG kontakter KIK i forbindelse med efterårets evalueringer.
 Drift
Intet at berette
 Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget
Intet at berette
 Juniorudvalget
Intet at berette
 Ejendomme
 JG informerede om at Gedvadgård nu står flot igen. Omtales bl.a. i
næste medlemsnyt med billede.
 JG informerede om at en ombygning af sekretariat fortsat er på
tegnebrættet og der arbejdes på nye og forbedrede forslag.
 Baner / Træningsanlæg
- Træningsfaciliteter
Der arbejdes fortsat på en overdækning af driving range.
- 18 huls banen
Der er lavet bunker på hul 16. Nye planer med hul 17.
- 9 huls banen
TW forespørger JE om han kan skabe noget kontakt, da vi ikke har
hørt noget tilbage på vores invitation.

Ad 5

Eventuelt
 Møderne resten af året:
Torsdag den 27. november kl. 18.30

TW

TW

TW




Torsdag den 11. december kl. 17.00
DGU inviterer til ”moms gå-hjem” møde den 17. november kl. 16-19 i
Køge GK. Tilmelding sker individuelt via DGU’s hjemmeside.
Generalforsamling er i 2015 er planlagt til torsdag den 26. marts.

