Referat af bestyrelsesmøde d.16.03.2009 hos Dorte Nygaard.

Til stede var:

Børge Pedersen
Jørn Tidemann
Oluf Bach
Ruth Bach
Dorte Nygaard
Bjarne Skov
John Lauth

Dagsorden var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Medlemssituation og økonomi
Nyt fra udvalg
Kommende sæson – hvad gør bestyrelsen og hvornår.
Aftale med Gregers vedrørende baneleje
Næste møde (kaffe m.m.)
Evt.

1. Til næste møde.
2. OK
3. Der er kommet nogle enkelte udmeldelser. Der er fra Viborg kommune udbetalt
lokaletilskud for 2008 på 17.520,- kr. Kontantbeholdning er 90.548,64 kr.
4. PR-udvalg:
Har sendt pressemeddelelse rundt til lokale aviser.
Baneudvalg:
Den planlagte bunker ved green 7 laves inden åbningsmatch. Hvide
Pægle skiftes, da de fleste er rådnede. Der ønskes nye møbler i
klubhuset. Kritik af medlemmernes manglende oprydning i
klubhuset, bl.a. ”glemmer” rygerne at tømme deres askebægere.
Der skal forbedres rundt om greenen på hul 5.
Der er fra Gregers side givet grøn lys for rullegræs til rep. af kanterne på
tee-stederne.
Matchudvalg:
Der er lavet en revideret turneringsplan/aktivitetsplan for 2009.
Der forventes fuldt hus til åbningsmatchen. Børge fremskaffer præmier til
matchen. Vi bør i øvrigt huske Mikkel, når vi køber præmier til
fremtidige matcher.
Gregers vil stille gasgrill til rådighed for klubben, hvis vi selv sørger for
gassen. Vi vil prøve for en periode og se hvordan det går. Mikkel giver
morgenmad til kaninførerne den 29. marts. Ruth bestiller sandwich til
senere på dagen hos Ulla.
Medlemmer, der ikke har golfkørekort, må gerne deltage i klubbens
matcher.

5.

6.
7.
8.

Henning Vad er flyttet fra handicapudvalg til turneringsudvalg.
Poul Andersen og Bjarne Skov, får tildelt rettigheder til at trække
handicaplister ud fra golfbox.
Der ytres ønske om sen match i mørke sidst på sommeren. Bjarne og Oluf
kigger på sagen.
Der skulle blive etableret internet i klubhuset om ca. 14 dage. Ruth
kontakter Kim om hjælp til indkøb af hardware.
John undersøger, om der kan udskrives scorekort med vore sponsorer på,
direkte fra golfbox.
Festudvalg:
Jørn efterlyser flere medlemmer til udvalget. Der er brug for hjælp til
forplejning til åbningsmatchen.
Børge bestiller rundstykker og ost til d. 4. april. Festudvalget sørger for
resten.
Sponsorudvalg: Børge og John tager på sponsorjagt d.18.03
Jens Jensen kontaktes af Børge angående en færdiggørelse af
mesterskabstavler.
Bjarne: Oprydning bag klubhuset. Opstilling af brændeskur bag klubhus. Rep. af green på
hul 5.
Oluf: Rep. af tee-steder. Udskiftning af hvide pægle.
John: Etablering af bunker ved green på hul 7. Renovering af sti til hul 2.
Dorte og Ruth: Udskiftning af sponsor reklamer på tee-stederne.
Opgaverne bedes færdiggjort inden 14. maj.
Der skal serviceres ved alle kaninmatcher efter følgende plan:
29. marts:
Børge
6. april:
Jørn
13. april:
Jørn
18. april:
Jørn og Børge
20. april:
Børge
Coffe-zone kontaktes af Børge angående kaffemaskine der kan stilles gratis til rådighed. Vi
vil gerne have kaffemaskinen, hvis det ikke er for arbejdskrævende med rengøringen.
Bestyrelsen skal blive endnu bedrer til at kommunikere ud til medlemmerne.
Vi skal have etableret kontakt til DGU ang. hjælp til udfærdigelse af lejeaftale med baneejer.
Børge gør
11/5 2009 kl. 19.00 i klubhuset. Jørn laver kaffe.
Ikke noget.

Referat godkendt og underskrevet:

