Referat fra Bestyrelsesmøde 07.11.19
Referat nr. 322
Deltagere:
Kristian Kveiborg
Niels Peter Konnerup
Lisbeth Christensen
Torsten G. Christensen
Kent Budolfsen
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Agnete Jensen

KK
NPK
LC
TC
KB
HBN
AJ

Suppleanter:
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1.

Nyt fra formanden
Så er årets sidste klubturnering afholdt, og golfsæsonen er i princippet afsluttet. I øjeblikket er banen
meget våd, og kørsel med golfbiler og knallerter er ikke tilladt. Vi håber på forståelse, men vi skal jo
passe på ikke at beskadige banen mere end højst nødvendigt. Vi opfordrer derfor alle, der kan klare
det, til at benytte bærebag. Vi kan håbe på, at vintermånederne giver mulighed for nogle runder golf,
så vi kan få frisk luft og lidt motion på vores dejlige anlæg.

2.

Orientering fra Regionalmødet d. 29. oktober
NPK orienterede fra mødet og fremviste slides. DGU orienterede om generelt faldende medlemstal,
og kom med forslag til rekruttering af nye medlemmer, hvor undersøgelser har vist, at det er vigtigt
at nye medlemmer bliver ”taget i hånden” af eksisterende medlemmer i klubberne.

3.

Økonomi
Vi ser hen mod afslutning af året med positive tal. Herefter er det budgetlægning for 2020.

4.

Kort nyt fra udvalgene
Begynderudvalg - intet nyt. Træning slut for i år
Juniorudvalg – Vi har holdt afslutning for juniorerne den 20-10. Vi havde en god dag, selvom der ikke
var mange fremmødte. Peter var til ekstraordinær generalforsamling i juniorafdelingen. Der blev
besluttet at nedlægge Distrikt 1. Der skal afholdes endnu en generalforsamling for at beslutningen
kan godkendes. Fremover skal DGU planlægge turneringerne. Den 23-11- har DGU et møde i Vejle,
hvor emnet er hvordan strukturen for næste år skal være. Helle og jeg deltager.
Turneringsudvalg – intet nyt alle turneringer er afsluttet
Sportsudvalg – der skal tilmeldes hold til Regionsgolf inden 15.01.20

Baneudvalg – Referat af udvalgsmøde 15.10 kan ses på hjemmesiden – vi sender d.d. en ansøgning
til DGU, Golfsportens Natur- & miljøfond – vi ansøger om kr. 57.800,00 – så må vi se om vi får noget
ud af det.
Sponsorudvalg – Vi har modtaget godt kr. 17.000 fra Spar Nord fonden til bidrag til nye stole i
klubhuset samt præmier til allerede afholdt turnering
Husudvalget – der er indhentet tilbud på nyt tag til klubhuset. Vi afventer i første omgang.
Mandagsvingerne vil gerne købe nogle nye stativer til aftørring af sko, og vi takker.
5. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde
Referat - to do liste - blev gennemgået og nye opgaver tilføjet
6.

Evt. Næste møde – Budget- og strategimøde, torsdag, den 5.12 kl. 17.00 – Bestyrelsesmøde med
julefrokost, mandag, den 9.12 kl. 18.30.
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