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

Mandag den 08. januar 2018 kl. 17.30
Hos John
John Sahlertz

Mødedeltagere:

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

Afbud:

Søren Porsbøl
Ivan Thorsen
Referat
• Godkendt

Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde
Opfølgning på sidste
referat

Beslutningspunkter

Orienteringspunkter
Formanden

• Opgaver, der er besluttet udført i foråret, tages
op på et senere møde.
• Klub i klubmøde: Der indkaldes til KiK-møde efter
generalforsamlingen.
• Klubmesterskab mv. – mødet afholdes i uge 2.
• Præsentation af klubmestre og Hole in One. –
Mødet afholdes efter generalforsamlingen
• Klub 37: Bør der nedsættes et fastholdelses- og
rekrutteringsudvalg?
• Planlægning af generalforsamling 2018.
Materialet skal sendes ud i god tid. John holder
møde med Søren den 25. januar.
•

Næsteformand
Junior-Elite

• Afslutning for eliten afholdes den 20. januar.
• Der laves bowling for juniorerne i slutningen af
januar.

Kasserer

• Regnskab: Vi opnår et overskud på 318.000 DKK,
hvilket er absolut tilfredsstillende.
• Likviditet er på planen.
• Budget for 2018. Er lavet og er realistisk. Vi skal i
løbet af starten 2018 have lavet en langsigtet
plan frem mod 2022.

01/2018

Aktion

John
John
John
Ivan
John
John

Husudvalg
Begynder

• Hovedrengøring planlægges
•

Baneudvalg

• Der er desværre råd i det store træ bag 5. green
på par 3 banen, så det bliver vi nødt til at fælde
inden det vælter.
• De 5 træer ved 5. og 6. green på par 3 banen
foreslås fældet. Punktet tages op i baneudvalget.
• Placeringen af det nye 5. teested på par 3 banen
gøres permanent.
•
•

Rekruttering
Sekretariat
Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde

• DGU’s repræsentantskabsmøde er den 16. og 17.
marts. Vi deltager, da det er vigtigt, at klubben er
repræsenteret på disse møder.
• Fonde: Der er søgt 50.000 hos henholdsvis Jelling
Sparrekasse Fond og Jelling Musikfestival fond.
Dette til tilbygning af keepergården. Vi kan også
søge Carlsberg fonden og Nordea fonden. Forslag
modtages gerne.
Mandag den 5.2. kl. 17:30 hos Grethe. Strandgårdsvej
30A 7120 Vejle Ø

Maja

