REFERAT
Frederikshavn Golf Klub
i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 15. november 2016 kl. 17:00 i Frederikshavn Golf Klub
med følgende dagsorden.
Tilstede:
TV- Tore Vedelsdal
CS – Caroline Skjoldborg
TW – Tom Winther
MD – Mogens Damm
MLN – Mads Lykke Nielsen AFBUD
GS – Georg B. Severinsen. AFBUD
KR – Kim Reese AFBUD
Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk
Punkt
nr.
1

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 18-10-2016
Godkendt

2

Orientering fra DGU´s Regionalmøde i Dr. Lund (TV, MD)
Anvendte slides på mødet er rundsendt til orientering.
Især fleksmedlemskaber var til diskussion på Dronninglund-mødet, der
havde DGUs formand og andre DGU folk som oplægsholdere. Ingen
enighed i nedsat arbejdsgruppe om hvorvidt fleksmedlemsskab var en
fordel eller en ulempe, men DGU kunne dog se at det var lykkedes at
fastholde medlemmerne i en tid, hvor andre idrætsgrene mistede deres, så
ordningen afskaffes ikke. Antallet af medlemmer i DGU meget stabilt.

3

Orientering fra FUF og Kommunes møde med de frivillige
organisationer (TV)
TV havde deltaget i konferencen og var tilfreds med udbyttet. Godt at vi
var repræsenterede. Der var bl.a. orientering om fondsmiddelsøgning, som
var nyttigt. Gode råd gives videre til vores fondsansøger.

4

Status på byggeprojekter


Bagrum

Containerne er fjernet. Støbning af fundament snarest muligt.


Klinkegulv

Projekt omfatter forhal og dele af bistro, men ikke kontor og proshop. Vi
har fået bevilget 70.000 kr. af den lokale anlægsfond. Et sådant gulv er
mere hygiejnisk og nemmere at holde rent. Planen er at arbejdet med
pålægning af det foregår primært i januar måned.


Loft og lamper i Bistroen

Vil også blive etableret i januar måned også


Halvtag v/ Bistroen

Der udlægges et "usynligt" (udefra) halvtag over det udendørs lager.
5

Orientering fra Anne Mette herunder:


Fleks-medlemsskaber

AMM mener vi skal overveje kategorien i forbindelse med finansåret
2018. Vi vender tilbage til sagen, der kommer et oplæg.


Betalingsterminaler

Der er ændringer forude, men vi afventer en udvikling der er på vej hos
involverede firmaer. Kommer op igen.
6

Hjemmesiden for FGK herunder:


Fortsættelse hos SAL- Tryk ?

Nyt forslag fra Flemming Bonkegaard ?
Kåre, TV, AMM og MD deltager i et møde om sagen. AMM
indkalder.
7

Datoer for regnskab/generalforsamling:



Indleveringsfrist til BDO 16. jan.2017
Regnskabet kan være færdigt og underskrevet fra den 10. feb.

2017
Generalforsamling fastsættes til tirsdag d. 28. februar kl. 19,00 på

Handelsskolen, hvis det er muligt.
8

Start-på-golf pakker 2017 – Fortsætte som nuværende ordning?
Samme pakker som sidste år blev aftalen.
Greenfee priser 2017
AMM foreslår en lille stigning: 350,- hverdag – 400,Helligdag/weeken).

Det er en forhøjelse på kr. 20,- pr. runde


Bestyrelsen vedtager forslaget.
9

Invitation fra Fr.havn Kommune til møde om integration af
flygtninge
AMM og Adam deltager i mødet..

10

Orientering fra Kasserer herunder:


Regnskab pr. 31.10.16 (Bilag fra Tom)

Regnskabet ser fornuftigt ud, der forventes et overskud ved årets slutning.


Medlemsstatistik

Status quo.


Greenfee

Færre spillere i september, men større gennemsnit i indtægterne pr
greenfeespiller. Samlet noget efter budgettet på dette punkt.
11

Organisering af Jubilæum
Bestyrelsen blev orienteret af jubilæumsgruppenCS, MD Og AMM
om jubilæumsplanerne, valg af logo, opgavefordeling mv. Taget til
efterretning. Udvalget arbejder videre

12

Eventuelt
Intet
Til næste møde inviteres Christina, Phillip og Adam fra kl. 18

Referat,
Mogens Damm, sekretær

