Referat

Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 17:00
Frederikshavn Golf Klub

Tilstede:
TV – Tore Vedelsdal
CS – Caroline Skjoldborg
TW – Tom Winther
KR – Kim Reese
HS – Henrik Storch
OC – Ove Christensen
AE – Adam Evans deltog under punkt 2
Afbud:
AMM – Anne Mette Mørk
GS – Georg B. Severinsen
Tid

Punkt
nr.
1
2

Dagsorden
Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 25-04-2017

Status for banedriften på baggrund af rundtur og baneudvalgsreferat


Rundtur på banen med AE. Banen står flot og AE viste de forskellige
nye tiltag med tee-steder på hul 4 og 7. De bunker der ligger bl.a på
omkring hul 2 vil senere blive fjernet når man har ledig kapacitet.
AE redegjorde endvidere for det daglige arbejde med banedriften, der
henvises til baneudvalgets seneste referat fra 19. maj.
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Orientering fra Kasserer herunder:
 Budget pr.31.05.17
Budget og regnskab ser stadig fornuftigt ud – udviklingen foregår stille
og roligt
 Medlemsantallet har stadig en fin udvikling
 Greenfee
Udviklingen af greenfee spillere følges og der blev besluttet at KR og
OC kigger på statistikken i ”Golfspilleren i Centrum”

4

Status for betjening af sekretariatet samt bagskabe
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Ungdomsarbejde
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Bestyrelsen diskuterede forskellige kortsigtede og langsigtede
løsninger for betjening af sekretariatet
Endvidere skal der laves en gennemgang af sekretariatets
arbejdsopgaver og forpligtelser – TV, TW og CS.
Besluttet at der skal laves flere undersøgelse af eventuelle muligheder.
TV, CS og TW arbejder videre.
De sidste bagskabe er færdige indenfor få dage og det er vigtigt at alle
på ventelisten for tildelt bagskabe.
OC samarbejder med AMM om ventelisten og OC arbejder videre med
beskrivelse af praktiske oplysninger og priser til at sætte på vores
hjemmeside.
KR redegjorde for ungdomsarbejdet i klubben, som er inde i en positiv
udvikling – over 10 nye juniorer.
Man mangler plads til udstyr ligesom man gerne modtager brugt junior
udstyr til nybegyndere – bestyrelsen arbejder på en løsning
vedrørende plads til udstyr

Status på jubilæumsaktiviteter


Generationsmatchen blev overstået med stor succes





Jubilæumsturnering den 10. juni – 78 tilmeldte dags dato samt 75 til
spisning – der er styr på meny, musik og præmier mv.
På hjemmesiden oplyses om turneringens specifikationer.

Anvendelse af Jubilæumsgaver - Starterhus
 Bestyrelsen følger op på arbejdet til næste bestyrelsesmøde.
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Ove Christensen
Sekretær

Eventuelt
 Dameudvalget har lavet en jubilæumsarrangement den 12. juni

