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Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 11. december 2017 kl. 18:00 Tigervej 12 i Køge.

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

Inviteret:
Monika Jensen

Afbud:

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 155 og referat fra møde nr. 154.
a. Ingen bemærkninger.

2. Orientering fra Sekretariatet
a. Status på drift v. sekretariatet.

I. Ombygning pågår shop/outlet. Forventes afsluttet i næste uge (budgettet på
20.000,- holdes).

II. Miljøtilsynet har været på besøg og vi har fået en fin rapport fra kommunen.
III. Møde med fritspilsklubber på nær Ree og Værebro. Positivt møde med

klubberne, mødet ønskes gentaget hvert år.
b. Økonomi

I. Drift 2017, regnskab for 2017 indtil 30.11 blev fremlagt. Samt et bud på
hvordan udgifterne ser ud i december 2017 ud fra de to foregående år

II. SGS indtægten pr. runde gik ned da hver runde gav 86,- mod 106 sidste år.
Men det samlede overskud var større i 2017 end i 2016.

III. Regnskab forventes afsluttet i begyndelsen af januar fra kassererens side.
c. Medarbejdere

I. 3 fuldtidsmedarbejder pt, Naomi er sendt hjem på afspadsering og Gunnar
arbejder tirsdage og onsdage.

3. Markedsførings- og sponsorudvalg
a. Joan Rønne udtræder af udvalget og Kurt Rasmussen og Jens Fiskbæk er nye i udvalget. Kurt har

deltaget i første møde og får overdraget materialet fra Joan.
b. Reklameskærmene er ved at blive installeret og det forventes at de er oppe og køre primo 2018.

4. Matchudvalg
a. Matchkalenderen er lagt på hjemmesiden.
b. 19. maj afholdes der måske JDT på Harekær, dette inkluderes i matchkalenderen når datoerne er

sikre. SC sender datoer når de er endelige.
c. Kredsturnering 10. eller 16. september på Harekær. MJ lukker i golfbox.

5. Sportsudvalg
a. Afslutning er afholdt i godt humør.
b. Der skal spilles fourball i Danmarksturneringen på herresiden.

6. Baneudvalg
7. Husudvalg

a. Udvalget mangler medlemmer.
8. Juniorudvalg

a. Det går trægt at få flere juniorer ind i klubben. SC ønsker at få et udtræk af alle under 25 år.
b. SC har været på infomøde i Distrikt 5, kredsudvalgsmøde.
c. Hvis juniorer/ynglinge ønsker at spille med andre juniorer/ynglinge udefra må de tage dem med

gratis.
9. Herreklub

a. Punktet hviler.
10. Dameklub

a. Reklameflyer for Pink Cup er under udarbejdelse.
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11. Seniorklub
a. Der spilles udenfor, hvis ikke banen er lukket, så spilles der indenfor.

12. Regeludvalg
13. Begynderudvalg

a. Punktet hviler.
14. Indendørsgolf

a. Gratis træning går godt med tilmeldingerne, men der overbookes.
b. Torsdags aftnerne går godt.

15. Baneejer
a. De er glade og tilfredse og fremsender faktura for sidste forpagtningsbetaling.

16. Klubben
a. Punktet hviler.

17. Restaurant
18. Trænerstab

a. Møde med Davies Golf, de fortsætter i 2018.
b. Shoppen køres af sekretariatet og Davies Golf leverer varerne pt. Poloer med logo kan indkøbes

andet sted, hvis ikke Davies Golf kan levere.
19. Medlemshenvendelser.

a. For sene udmeldelser har der været nogen stykker af på det seneste. Disse administreres i
henhold til vedtægternes § 6, dvs. udmeldelse senest 30/11.

20. Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde er 5. februar 2018 kl. 18:00 på Tigervej 12.
b. Generalforsamling kan afholdes søndag den 4. marts kl. 10:00. Indkaldelsen udsendes senest 14

dage inden (18. februar 2018).
21. Eventuelt

a. Smidighedstræning kunne være en ny ide til medlemmerne.

/Tina Skou Larsen


