Dagsorden for bestyrelsesmøde, tirsdag. den 6. februar 2018
Tidspunkt: 17.00 – 20.00,
Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere: Christian Castella

(CC)

Ingeborg Ploug

(IP)

Jan Find Petersen

(JFP)

Kurt Jensen

(KJ)

Michael Dissing

(MD)

Ulla Larsen

(UL)

Vagn Grønbjerg

(VG)

Referent Emil Nutzhorn
1. Gennemgang af sidste referat
Gennemgået og underskrevet

(EN)
VG

2. Godkendelse af årsregnskab for 2017
KJ
Der var en grundig gennemgang af regnskabet i samarbejde med klubbens revisor.
Regnskabet vil blive fremlagt efter endelig udfærdigelse.
3. Generalforsamling 20.03.2018
a. Valg
IP genopstiller ikke
CC genopstiller ikke
UL genopstiller

VG

Indkomne forslag vedlægges
Der er indkommet et enkelt forslag til en vedtægtsændring. Det indkomne forslag blev
behandlet og bliver sendt til afstemning med bestyrelsens anbefaling.
4. Opfølgning og prioritering af Handlingsplaner
a. Fastholdelse af medlemmer
Handlingsplanerne er gennemgået og de mange tiltag og de folk som har ansvar for
områderne er i gang med tiltagene. UL deltager i begynderudvalgsmøde den 19/3 hvor
en del af tiltagene vil blive drøftet og gennemgået.
b. Frivillige forslag vedlægges
VG
Man arbejder videre med Aalborg modellen. VG har udarbejdet et foreløbigt forslag til
de opgaver som skal løses. Forslaget er vedlagt udsendelsen af dagsorden og
offentliggøres hurtigst muligt. Registrering foretages af den nye frivillig koordinator.
Hvis ikke denne findes vil VG stå for det foreløbige, indtil frivillig koordinatoren findes.
5. Klubsamarbejde med andre klubber
Forløbet er godkendt

JFP/EN

6. Punkter til orientering
Tordensgårdevej  Sørup  5700 Svendborg  Tlf. 62 22 40 77
info@svendborg-golf.dk  www.svendborggolfklub.dk

a. Ny hulforløb
EN
kører derudaf
MD redegjorde for mulig ny sti ved greenkeepergården.
b. Repræsentantskabsmøde DGU
VG
VG & EN deltager
c. Jubilæumstiltag
EN/JFP
Forslag til en rekrutteringskampagne for beboere i Svendborg Kommune med mulighed
for at medlemmer kan invitere en ikke golfer med ud og samtidigt kan ikke golferen
komme med til månedlig opsamling som forhåbentligt kan give nye medlemmer.
7. Eventuelt., herunder dato for næste møde
Der er enighed om at søge renoveringspuljen til behandling af vinduer som kræver en
kraftig renovation. Der skal søges senest i marts og indhentes minimum to tilbud.
Der er snak om at flytte juniorugen da det falder sammen med DM i slagspil.
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