Referat, bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18.30 i klubhuset.
Tilstede:

Referent:

Agenda:
Punkt 1
KMB
Punkt 2
AS
Punkt 3
Alle

Punkt 4
JK

Punkt 5
AS

Kim Møller Behrend, formand (KMB)
Torben Madsen, næstformand (TM)
Jens Krøis, kasserer (JK)
Brian Harder (BH)
Flemming Hviid (FH)
Michael Donstrup (MD)
Anders Schnack, daglig leder (AS)
AS

Afbud

Afbud

Ansvar

Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
Underskrivelse af sidste mødes referat

Igangværende projekter / opgaver
Program for bestyrelsesseminar i 2016
Overdækket driving range – klage over afslag. Vi skal finde en måde at
bringe sagen videre på – formodentlig politisk.
Etablering af intermediatebane og uddannelsesfaciliteter,
samarbejdsprojekt RoGK og RTS Vilvorde
Oplæg til ordensregler / alkoholpolitik sendes til Henrik O.
Par3 bane / prøvemedlemmer.
 Generelt 75% af prisen for 2. halvår.
 Senior A tilbud: Kr 500 resten af sæsonen sammen med betaling af
1. halvår 2017. Tilbuddet skal ses i lyset af, at vi er efter budgettet
på senior A medlemmer.
Udarbejde og godkende kommunikationsstrategi for klubben
 Blue print for info udvalg godkendt. Kommunikationsplan til næste
møde.
Boldautomat og baglade adgang.
 Forslag fra AS dokumenteres i forhold til problemer med kortlæser
på boldmaskine – hvad skaber problemerne.
 Forslaget sammenholdes med tidligere forslag om fri bolde og
materialet mailes rundt til bestyrelsen for afgørelse.
Bane guide
 Der arbejdes med at få dtp filerne på plads i efteråret.
 Der kan spares penge her ved at udsætte indkøb til 1/1-2017
Nyt scorekort
 Vi mangler fortsat en sponsor på hul 7. Hyundai sprang.
 Tekst / lokalregler gennemgås af HCP & regel udvalg. Klares pr mail
inden ferien. Mailes til AS
 Vi skal huske hjertestarter etc. JK mailer godt eksempel til AS.
 Nye kort skal trykkes i juli.
Økonomi
 Budgetopfølgning: Halvårsregnskabet gennemgås grundigt af
JK/AS/Helle primo august. Fokus på ”to go” i resten af 2016.
 Medlemsudvikling: Vi er lidt bagud.
 Kontingent restancer: Ingen problemer pt.
Aktuelle sager / information fra sekretariat:
 Godkendelses regler – disponering. Udarbejde oplæg til KMB/JK.
 Ændring af kontor. MD/AS kommer med forslag for begrænset
ændring. Forslaget kan behandles / godkendes pr mail da næste
bestyrelsesmøde er i august.
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Punkt 7
Punkt 8

Der er stemning for at have mere radikalt forslag med til
generalforsamling 2017. Dette diskuteres på august møde.
Udvalgs- og arbejdsområde orientering. Information fra udvalg:
 Baneansvarlig
o Baneudvalg.
 Bygninger og træningsfaciliteter
o Bygninger og træningsfaciliteter. Forsikringssag afsluttet.
o Ad hoc udvalg.
 Sportsansvarlig
o Eliteudvalg
o Regionsgolf
o Ungdomsudvalg
o Handicap golf
 Økonomi og information
o Informationsudvalg
o Aktivitetsudvalg
o Regel / HCP udvalg. Der arrangeres regelaften!
 Turneringsansvarlig
o Matchudvalg
o Herredagsudvalg
o Damedagsudvalg
o Seniorudvalg
o Kaninudvalg
o Par 3 aktivitetsudvalg. Dette er under reetablering efter at
Henning Jensen ønsker at geare nedudvalg.
 Forretningsansvarlig
o Personale og drift
o Sponsorudvalg
o Baneservice
o KiK udvalg
Næste møde
23/8 kl 1830
Eventuelt
 Hul i taget i baghal. MD tager sig af det. Vi bør vurdere en anden
type plader.
 Møderummet ryddes med hård hånd
 Info. Tidligere forespørgsel om ” fleks” deltagere på Kanin match.
På 6 matches af gennemsnitlig 60 spillere har 50% været fleksere.
Der er jævn fordeling af deltagelse 1, 2, 3 og 4 gange af samme
person som det højeste antal gange.
 ”No show” har den sidste måned været ca. 8 stk / dag. 53 personer
har mere end 1 ”no show” – topscoren er 7 ”no shows”.
Sekretariatet skriver løbende til de værst syndere (Ca. 10 personer
har mere end 2 ”no shows”. Der skrives om det på web’en
 Juniorskaber nedlægges som samlet blok.
 Udvalgsformænd opfordres til at komme med forslag til projekter
der kan søges tilskud til.
 Disciplinær sag. Vi oplever fortsat en del upassende adfærd, som
ikke er foreneligt med vores etikette, og med det adfærd, som vi
ønsker RoGK forbindes med. Bestyrelsen besluttede at påtale
nogle særdeles grove episoder direkte til det pågældende medlem.
Såfremt dette ikke løses kan yderligere tiltag blive nødvendige.

Kommende projekter
Sekretariats ressourceforbrug på KiK’erne?
Sekretariatet kommer med oplæg til opgaver der løses for KiK’er. Specielt
omkring kontanter / økonomi.
Evaluering af ny hjemmeside
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Strategiprojekt – hvordan skal klubben se ud og hvor skal vi hen? Herunder
samle ide-katalog.
KMB / AS udarbejder oplæg til proces
Strukturen på samarbejdet mellem sekretariatet og shoppen omkring
service overfor medlemmer og gæster
Udvalg- & KiK struktur, mission, budget, ansvar, definitioner, medlemmer,
etc.
AS har bolden. Samlet forslag til bestyrelsen
Golfspilleren i centrum. Vi har nogle resultater- og de er gode. Den endelige
rapport er klar midt juni, hvorefter den tages op i bestyrelsen. Info til
medlemmer før sommerferien. Det er dog allerede nu klart, at der falde
kritiske kommentarer til dominerende adfærd / alkohol samt rygning
indendørs i forbindelse med restauranten. Allan har løftet resultatet
kolossalt med sin indsats på restaurant ”Kontoret”.
Der udarbejdes samlet prisliste for alle produkter i klubben. Revurdering af
priser til august – herunder også fokus på boggier, akkumulatorer, strøm,
Opfølgning på ”grøn Puls” energi rapporten. Eventuelt forslag til energi
sparre tiltag
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