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

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 17.30
Klubhuset
Søren Porsbøl

Mødedeltagere:

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

10/2018

Afbud:
Dagsorden
Referat
Godkendelse af referat fra
• Godkendt
sidste møde
Opfølgning på sidste
referat

• Seniorklubben. Rasmus har holdt dialogmøde
med Seniorklubben.
Der blev aftalt, at der igen indføres tilmelding i
Golfbox turneringsmodul i juli måned 2019.
Der laves 3 skabeloner til starthuller i forhold til
antal deltagere. Det vil medføre at vi kan forudse
hvilke huller der startes på.
• Ombygning af kontor mv. i klubhus
Der er lavet budget for ombygning af klubhuset.
Der blev diskuteret hvor Golfbox standeren og
automaterne bedst kan placeres.
Det blev besluttet, at der skal laves en
projektbeskrivelse, som kan danne grundlag for
fondsansøgning.

Beslutningspunkter
Orienteringspunkter
Formanden

• Regelkursus:
Det blev besluttet at en fra begynderudvalget
skal deltage i DGUs regelkursus.
• Ingen
• Ingen

Aktion

Rasmus

Ivan

Leif

Næsteformand
Junior-Elite

Kasserer
Husudvalg

• Der er afslutning for de forskellige grupper. Der
afholdes møder for at planlægge næste sæson.
Der er tilmeldt herre og damehold til
kvalifikationsrækken.
• Regnskab / budget. Blev gennemgået.
• Evaluering af juli måned:
Der indstilles at gentage juli måned, men
strukturere opgaverne bedre. Se referat fra
evalueringsmødet.
Der forsøges lånt et fadølsanlæg for bryggeriet.
• Indretning af køkkenet
Et medlem har foreslået at der sættes en ekstra
vask op i køkkenet og at der ændres på
arbejdsgangen omkring opvaskeren.
Gerne en ekstra vask under halvtaget.

Begynder

• Der skal indkøbes et begyndersæt ved
sæsonstart.
Leif og Rasmus laver forslag til lejeordning for
begyndere.

Baneudvalg

• Aktiviteter på banen i efteråret.
Søen på hul 4 er gravet op. Der er eftersået og
der arbejdes på teestedet på hul 7.
• En traktor skal have ny gearkasse.
• Projekt vedr. ny bro mellem hul 15 og 16. Der
arbejdes videre med projektet i samarbejde med
Vejle Kommune.
• Det blev besluttet at nedsætte greenfee til 150
kr. fra nu af. Skal annonceres på Facebook og på
hjemmesiden.

Rekruttering

• Der arbejdes på et spørgeskema til klubbens
nyeste medlemmer

Sekretariat

• Greenfee statistik – udleveret
• Medlemsstatus - udleveret
• Golfspilleren i centrum er opsagt. Under 40% har
svaret. Der er endnu ikke resultat af sidste
medlemsundersøgelse.

Leif
Rasmus

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde

• Claus: Firkløveraftalen fortsætter på samme
vilkår.
• John: DGU regionalmøde den 1. November i
Vejen.
Claus og John deltager. Søren tilmelder.
mandag den 5. november kl. 17:30

