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

Mandag den 05. februar 2018 kl. 17.30
Hos Grethe
Søren Porsbøl

Mødedeltagere:

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

Afbud:
Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde
Opfølgning på sidste
referat

Referat
• Godkendt
• Klubmesterskabet: Der er afholdt møde med
referat, som tages med til
turneringsudvalgsmøde tirsdag.
Der foreslås forskellige tiltag, så flere
forhåbentlig vil deltage og overvære
præmieoverrækkelsen. Der kommer senere mere
info.
• Regler vedr. golfbiler og 2- og 4 hjulede
scootere.: Der er enighed om, at de, der allerede
HAR en golfbil eller en scooter kan fortsætte med
at køre frit. Andre, der fremover ønsker at køre i
egen golfbil eller scooter på banen, skal indhente
tilladelse og betale en afgift til klubben.
Nye priser for leje af golfbil: 150 kr. for
medlemmer og 4-kløverspillere.
200 kr. for gæster.
Nye regler træder i kraft nu og offentliggøres på
hjemmesiden.

Beslutningspunkter

• Matchfee i 2018? (spørgsmål fra
turneringsudvalget):
Der fortsættes med 120 kr. i 2018.

Orienteringspunkter
Formanden

• Dagsorden til Generalforsamlingen og
årsregnskabet offentliggøres den 7. Februar.

02/2018

Aktion

Næsteformand
Junior-Elite

• Sidste år var der udfordringer med at oprette et
damehold. Det ser nu ud til at lykkes.
Den 8. Februar er der møde med elite-damerne.
• Junior: Jelling Junior Classic afholdes søndag den
27. Maj.

Kasserer

Husudvalg

• Regnskab 2017: Intet nyt. Vi afventer pdf-fil til
fremlæggelse på hjemmesiden.
• Budget 2018. Intet nyt
• Der skal senere ses på klubbens likviditeten på
længere sigt.
• Der er foretaget hovedrengøring i sidste uge.

Begynder

• Intet nyt

Baneudvalg

• Der har været besigtigelse af beplantningen ved
hul 14. Nogle træer er rådne og vil blive fældet.
Der vil blive foretaget oprydning. Der er ikke
økonomi i projektet.
Kastanjetræet ved driving range bliver ikke
beskåret i første omgang.

Rekruttering

• Det har været svært at finde frivillige. Der søges
efter frivillige i et kommende brev til
medlemmerne.
Der skal også findes tovholdere til rekruttering.

Sekretariat

• Medlemsstatus udleveret på mødet.
• Ny kopimaskine fra Canon. Maskinen kan også
scanne og sende pdf-filer til mailadresser. Tak til
Canon.
• Greenfeebilletter – status for prod. af nye
billetter: Der er lavet et manus og vi venter på
korrektur fra grafikeren.
• Brev til frivillige: Sendes ud snarest.
• Brev vedr. Banens Dag: Sendes ud snarest.

Eventuelt

• Virksomhedsplanen skal revideres når der er
nedsat nye udvalg – efter generalforsamlingen.
• Golfspilleren i centrum: Det blev besluttet, at der
på hvert bestyrelsesmøde skal være en
orientering om den seneste måneds
tilkendegivelser på Golfspilleren i Centrum.

• DGU Repræsentantskabsmøde 17/18 marts.
Claus deltager. Måske en mere.
• Nyt scorekort til par-3 banen. Banens hul 5 er lagt
om. Det er nu rettet på de nye scorekort. Tak til
PrinfoVejle.
• Vedligeholdelse af søer og vandløb.
Opgavefordeling er ikke endelig afgjort. John
prøver at få en aftale om et møde med Vejle
Spildevand om sagen.
• John: Har fået henvendelse fra en beboer, som
om sommeren føler sig generet af maskinstøj
tidligt om morgenen. John forsøger at afholde
møde med den pågældende.
• Maja: ”Trim dit golfsving” har afslutning i
klubben.
Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 1. marts kl. 17:30. Sted besluttes senere.

