
Resume møde nr. 150

Bestyrelsen for Golf Club Harekær

                                                                                        Side 1

Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 13. februar 2017 kl. 18:00 GC Harekær.

Indkaldt:
Jesper Wraae-Bess
Palle Sick Børgesen
Tina Skou Larsen
Svend Clausen
Jørgen Kunnerup

Inviteret:

Afbud:
Jesper Wraae-Bess

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 150 og referat fra møde nr. 149.
2. Orientering fra Sekretariatet

a. Status på drift v. sekretariatet.
I. Bagmærker – Sponsor identificeret og kontrakt på plads for de to kommende

sæsoner. Option på yderligere 3 bygget ind i kontrakten – Vi printer selv
vores mærker – printer lager/kapacitet på 100 stk. kort er bestilt.

II. Status på ind og udmeldelser pr. 31/1-2017 i forhold til 31/12-2016 546
medlemmer inklusive 19 passive. 14 nye medlemmer i 2017. 40 medlemmer
er udmeldt. SC ønsker en liste over alle medlemmer. TL fremsender.

III. Vores forsikringer er gennemgået og vi har fået tilbagebetalt 18.000,- fra
Tryg.

IV. Tirsdag den 14. februar er der golfbox kursus i Harekær for sekretariatet.
V. Mobile Pay fungerer.
VI. Nyt layout på scorekort i løbet af sæsonen. PB aftaler nærmere med

Engstrand om design.
VII. Regnskabsystem? Hvad kører klubberne på rundt omkring. Economics er det

nye system i stedet for C5. Skal undersøges nærmere om systemet kan
forbedres.

b. Økonomi
I. Regnskab 2016. JK har fremsendt til bestyrelsen.

II. Drift 2017
c. Medarbejdere

I. Lasse E har behov for greenkeeper assistance til kommende sæson, – en
hjælp vi også gjorde brug af i sæson 2016, men den erfarne person – Gert -
står ikke længere til disposition. Behov 20-30 timer/uge. Periode 1.april til
1.september/oktober.

3. Markedsførings- og sponsorudvalg
a. Alle som kan faktureres er faktureret.
b. SC fremsender annonce for Fastrunner som kan vises på infoskærme. ZBC kommer med oplæg til

infoskærme.
4. Matchudvalg

a. AM-AM konto og udlodning af midler herfra. AM-AM kontoen er lukket og pengene udbetales når
AM-AM skal løbe af stablen.

b. Sammensmeltning af matchkasse og AM-AM kasse? Afventer næste møde.
c. DGU Klubcup 2017 (tidligere Synoptikcup) – 500,- for deltagelse. Bestyrelsen har besluttet at vi

deltager.
5. Sportsudvalg

a. Punktet hviler
6. Baneudvalg

a. Rikke er blevet ansat hos DGU og kan derfor i visse sager være inhabil.
7. Husudvalg

a. Det er lovpligtigt at vi skal brandsikres. Opladning af batterier uden for vores el-skabe skal ikke
ske. Der skal ryddes op.
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8. Juniorudvalg
a. SC har en udfordring med juniorudvalget. René stopper som træner og antallet af juniorer er få.

SC forsøger at holde juniorudvalget i gang.
b. SC undersøger muligheder for samarbejde med klubber i omegnen.

9. Herreklub
a. Ny Overramler: Erik Hansen, Dybdal fortsætter i herre bestyrelsen.
b. Generalforsamling sidste tirsdag.
c. Forventer omkring 120 medlemmer til sæsonstart.

10. Dameklub
a. Invitation til venskabsmatch med Nivå match er modtaget.

11. Seniorklub
a. Punktet hviler.

12. Regeludvalg
a. Punktet hviler.

13. Begynderudvalg
a. PB har møde med begynderudvalget den 28. februar, orienteres om nye medlemmer mm.

14. Indendørsgolf
a. Gratisgolf fortsætter til 1. april.
b. Torsdagsgolf slutter til 1. marts

15. Baneejer
a. Punktet hviler

16. Klubben
a. Punktet hviler.

17. Restaurant
a. Punktet hviler.

18. Trænerstab
a. Punktet hviler.

19. Medlemshenvendelser
a. Ingen henvendelser.

20. Kommende møder.
a. Generalforsamling: Dato skal findes, søndag den 12. er ikke en mulighed, da regnskabet ikke kan

revideres og færdiggøres. Indkaldelse skal senest ud 14 dage inden inklusive et revideret regnskab
for 2016 og budget for 2017.

b. Næste bestyrelsesmøde: Afventer svar på generalforsamlingen.
21. Eventuelt

/Tina Skou Larsen


