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

Torsdag den 01. marts 2018 kl. 17.30
Fælleshuset på Præsteager
Søren Porsbøl

Mødedeltagere:

John Sahlertz
Claus Kristiansen
Kenneth R. Pedersen
Leif Bo Geisler
Grethe Espesen
Søren Porsbøl

Afbud:

Maja V. Andersen
Ivan Thorsen
Referat
• Godkendt

Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde
Opfølgning på sidste
referat

• Regler for golfbiler. Nogle medlemmer har
kommenteret beslutningen om betaling for brug
af egen golfbil. Søren besvarer.
• Tilbagebetaling af medlemslån. Nogle har udsat
tilbagebetaling til 1.4.2022. Tak for det.

Beslutningspunkter

• Intet at berette

Orienteringspunkter
Formanden

• Ingen kommentarer

Næsteformand
Junior-Elite

• Elite: Alle kampe i Danmarksturneringen er på
plads.
Der er en grundstamme for dameholdet.
• Der skal findes en dato for juniorkredsturnering i
Jelling.

Kasserer

• Regnskab 2018: Ca. 125 har ikke betalt
kontingent. Der bliver nu rykket og der bliver
lukket for spilleret hvis der ikke er betalt i uge 12.
• Der er søgt om fritagelse for at betale
ejendomsskat, men det lykkedes ikke.

Husudvalg

• Ingen kommentarer.

03/2018

Aktion

Søren

Begynder

• Der sendes en mail til hjælpere i 2017 for at høre
om de har lyst til at fortsætte i 2018.

Baneudvalg

• Kort snak om træerne på hul 14. Nogle træer
fældes efter aftale med Kenneth og Kristoffer.
• Lærketræer og nøddehegn på par3-banen er
fældet/beskåret.

Rekruttering

• Ingen kommentarer

Sekretariat

• Medlemsstatus udleveret. Næsten uændret antal
medlemmer.
• Golfspilleren i Centrum. Udskrift over udsagn i
forbindelse med udmeldelse giver ikke noget
klart billede af årsag til udmeldelse. Der var for få
besvarelser.
• Der indkaldes til klub-i-klub møde.

Eventuelt

• Claus deltager i DGU repræsentantskabsmøde
den 17. Marts. Der afholdes møde i Give med
erfa-gruppen mandag den 19.marts.
• Leif: Er med i en ny DGU Facebook-gruppe for
begynderudvalg. Der er god diskussion og
meningsudveksling.
• Nogle få har spurgt til 9 hullers greenfee pga
manglende tid. Det fastholdes, at der ikke gives
rabat hvis der kun spilles 9 huller.
• Golfbox kommer ikke med bekræftelse af tid på
smartphone.

Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 16.4. kl. 17:30

