Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub
Dato og tid:
Sted:
Referent:

Mandag den 9. januar 2017 kl. 17.30
Højager 97
John Sahlertz

Mødedeltagere:

John Sahlertz
Claus Kristiansen
Kenneth R. Pedersen
Leif Bo Geisler
Grethe Espesen
Maja V. Andersen
Ivan Thorsen

Afbud:
Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde

Søren Porsbøl
Referat
• Frivilligt arbejde: Der afholdes møde den 18.
marts kl. 10.00. Dem der har brug for friville bør
være til stede. Listen over frivillige sendes rundt
når den er klar.
• Ingen udestående punkter, der ikke er i gang.

Opfølgning på sidste
referat
Beslutningspunkter

Orienteringspunkter
Formanden

Næsteformand
Junior-Elite

01/2017

• Der lukkes for spille ret pr. 01.03, for de
medlemmer der endnu ikke har betalt for 2017
eller ikke har lavet en aftale om betaling i afdrag.
• Generalforsamlingen den 23. februar 2017
o Der skal laves en mail til medlemmerne
om forslag til generalforsamlingen.
o Dirigent skal findes.
o Forslag til vedtægtsændring: Der kan
ikke ske indmeldelse til reduceret pris i
løbet af året, hvis et medlemskab er
opsagt i året før eller i indeværende år.
• Bestyrelsen 2017
o På valg:
o Ivan – Genopstiller
o John – Genopstiller
o Claus – Genopstiller
• Der skal findes to suppleanter til bestyrelsen.
• Der afholdes møde med Rasmus vedrørende
2017 for både junior og elite.

Aktion

Kenneth
John

John
Claus
Claus

• Der afholdes Juniorbowling i januar
Kasserer

• Årsregnskab 2016: Vi kommer ud med et
overskud på 650.000, hvilket er yderst
tilfredsstillende. Vi skal dog være opmærksomme
på, at vi skal afdrage på medlems lån i 2018,
hvilket betyder at overskuddet hensættes til
dette.
• Budget 2017: Der er lavet et konservativt budget
baseret på den bedste viden, vi har i dag. Specielt
vedrørende medlemmer. Vi forventer et
overskud på ca. 270.000 i 2017.
• Momsrefusion: Vi dropper det, da det er for
administrativt tungt, og giver for få indtægter.
Punktet er drøftet med revisor.

Husudvalg
Begynder
Baneudvalg

Rekruttering

• Tøj: Ved kontrakts ophør, skal al udleveret
beklædning leveres tilbage til klubben.
• Vinterbane: Kenneth og Kristoffer tager en
vurdering af banen, og kommer med et oplæg til
evt. ændringer til vinteren 2017/2018.
• Vi skal have søgt en ny fuldtidsmedarbejder i
stedet for Henning nu. Det er med fokus på
maskiner, men også lyst til greenkeeperarbejdet.

Kenneth
Kenneth
Kenneth

• Der har været møde med Parkinsons foreningen.

Ivan har lavet et oplæg, der er sendt til dem.
• Der er evalueringsmøde med ældresagen i
slutningen af januar, hvor der tales om hvordan
2017 gribes an.
• Der skal fokus på rekruttering i samarbejde med
begynderudvalget og i forbindelse med
fastholdes kontaktes Kim Uldahl fra DGU.

Ivan

Sekretariat
Eventuelt

Ivan
• Kan vi lave en ordning, hvor man kan købe en
pakke på for eksempel 4 greenfee billetter, der er
personlig. Alternativt andre lignede aktiviteter.
• Der skal arbejdes på, hvordan sikkerheden kan
forbedres på par 3 banen. Det kan evt. være
Kenneth
afskærmning ved teeboks på hul 5.

Næste bestyrelsesmøde

• Kenneth gennemgår samme test, som Kristoffer
har gennemgået, så de kan lære hinandens
styrker at kende.
Onsdag den 08. februar kl. 17.30 i Byens hus

