Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni kl. 20.00
Referat nr. 275
Deltagere:
Jesper Billund
Kent Budolfsen
Helle Hove
Lone Fjeldgaard
Torsten G. Christensen
Per Falk
Kristian Kveiborg
Lisbeth Christensen

JB
KB
HH
LF
TC
PF
KK
LC

Nyt fra formanden
JB repræsenterede SGK ved Læsø Golfklubs jubilæum i weekenden 13.-14. juni.
Golfens dag i 2016 bliver den 17. april.
Der er valgt ny styregruppe i SGN, men overdragelsen er ikke helt på plads.
Økonomi
Økonomien er presset. Det kolde forårsvejr har ikke gjort det attraktivt at begynde med at spille
golf, og det ses tydeligt med hensyn til nye medlemmer samt antal greenfee spillere i maj måned.
Nyt fra udvalgene
Eliteudvalg: Såvel vores 4. division herrer som vores to kvalifikationshold i damer og herrer samt
veteran 2. division har desværre tabt de fleste matcher
Turneringsudvalg: Der har været rimelig god tilslutning til vore klubturneringer, dog var der kun 60
deltagere ved turneringen sponseret af vores hovedsponsor, Nordjyske Bank.
Husudvalg: Udskiftningen af lamper i klubhuset er nu udført. Der er skiftet til LED-pærer, og det
giver forhåbentlig en besparelse i elforbruget.
Begynderudvalget: "Tag en ven med" søndag den 14. juni var velbesøgt og der blev tegnet 11
prøvemedlemmer.
Samarbejdet med skolen i Hørmested har fungeret fint, og 5 elever fra skolen er blevet
prøvemedlemmer og de er flittige deltagere til træningen med Adam og brugere af par-3 banen.
Den 23. august arrangeres en dag for skolens elever og forældre som afslutning på sæsonen og
opstart til næste skoleår. Der bliver brug for hjælpere.
Klubben deltager med en stand ved Brugsen i Sindals Open by Night den 27. august.
Baneudvalget: Alle teesteder er nu taget i brug, og såvel greens som fairways er i fin stand. I
øjeblikket er udvalget i gang med at udskifte/reparere nogle af bænkene på banen. Ligeledes er
der udskiftet låg på nogle af skraldespandene.
Johnni Christoffersen er ansat som rotationsmedarbejder i klubben.

Sponsorudvalget: Sparekassen Vendsyssel i Sindal har tegnet sponsorkontrakt for de næste fire år,
og der arbejdes med andre emner.

Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste)
Lisbeth ajourfører referatet.
Eventuelt
Næste møde den 10. august kl. 19.00

Jesper Billund
Formand

Kent Budolfsen
Næstformand

Helle Hove
Kasserer

Per Falk
Formand

Lone Fjeldgård

Torsten G. Christensen

Kristian Kveiborg
Sekretær

