Referat af Bestyrelsesmøde den 8. september 2020
Til stede:

Erland A. Nielsen, Inglev Jensen, Stig R. Refsgaard, Ivan
Skovsted, John K. Knudsen; Lillian Hundahl; Bo Ericsson

Sekretær:

Conny S. Andersen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Opfølgning af tjekliste:
Kontoret har undersøgt hvad det koster at beholde Cafeens gamle nummer:
9757 1160, og det koster 100 kr. pr. md. Det blev vedtaget at slette nummeret.
Kontoret får nummeret slettet.
Brev vedr. donation i forbindelse med momsrefusion udsendes onsdag den 9.
sept.
Pullerterne ved den gamle indkørsel til P-pladsen er blevet malet hvide og der
er malet hvide streger på vejen. Vi håber vi derved undgår, at flere gæster
kører ind i dem.
2. Økonomi
Balancen ser fortsat fornuftig ud.
Restanceliste
Ønskeliste til nye investeringer
Forslag om forbedring af udslagshus på driving range. Der er meget pres på og
der opstår farlige situationer. Tages op på baneudvalgsmøde
Vi kommer snart til at mangle bolde til driving range
3. Fritspil
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Oversigten viser, at HVG fører i øjeblikket med 3270 spillede runder.
Hvalpsund har 3034 runder registreret. Det er dog tvivlsomt, om vi kan regne
med totaloversigten, da den ikke er i orden. Hvalpsund mangler også
indberetninger.
4. Café
5. Kontingenter 2021
Erland kommer med et oplæg til næste Bestyrelsesmøde; hvorefter det
vurderes om emnet evt. skal behandles på en temadag.
6. Greenfee/greenfeeaftaler 2021
Erland kommer med et oplæg til næste Bestyrelsesmøde; hvorefter det
vurderes om emnet evt. skal behandles på en temadag.
7. Greenfee efterår og vinter 2020 / 21
Fra 1. november 2020 koster greenfee 150,Greenfee på vinterbane koster 120,8. Golfhæftet 21
Erland kommer med et oplæg til næste Bestyrelsesmøde; hvorefter det
vurderes om emnet evt. skal behandles på en temadag.
9. Nyt fra udvalgene:
Arbejdsdagen i foråret blev ikke til noget pga. Corona.
Arbejdsdag i efteråret er svært at få passet ind i en travl kalender, så det bliver
mindre arbejdshold, der skal tage sig af arbejdsopgaverne sidst på denne
sæson; bla.:
Sokkel skal males
Ydervæg skal males
Sten i bunker skal fjernes
Lister i gangen v. betalingsanlæg skal males
Affaldsstativer skal flyttes
Sålbænke skal lave
Vaskeplads
Hovedrengøring af:
Klubhus
Kontor
Køkken
Matchlederkontor
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Gang v. betalingsanlæg
Personalerum + køkken
Toilet hul 10
Lettere rengøring: fjerne spindelvæv etc. i:
Bagrum
Rum i laden til udlejningsbags
Conny prøver at finde 8-10 personer, der vil hjælpe en lørdag formiddag med
hovedrengøringen de forskellige steder.
I 2021 skal vi afholde ’rigtige’ arbejdsdage igen. Første gang den sidste
weekend i marts. Bane- og husudvalg er tovholder.
Der skal findes en ny person til at have ansvaret for udlejningsbags, dvs. der
skal tjekke op på udlejningsbags et par gange om ugen i højsæsonen. Der
sidder et lille skilt på de nye udlejningsbags, som fortæller, hvilke køller der
skal være i baggen.
Når en bag har været udlejet, afleveres den indenfor ladedøren til venstre.
Den ansvarlige person skal så tjekke, at indholdet er korrekt, fjerne
madpakker, slikpapir etc., spritte køllerne af og sætte baggen på plads i
rummet til udlejningsbags.
Baneservice
Det har haltet lidt med baneservice i år. Det skal der rettes op på, og det blev
desuden foreslået, at der også skal køres baneservice midt i ugen i
højsæsonen.
Endvidere skal baneservice starte med at hjælpe gæsterne til rette i og
omkring klubhuset og først derefter køre en tur på banen.
Ivan og John laver et oplæg hertil.
Banen blev ratet i sommers. Ivan følger op på ratingen.
Begynderudvalg:
Årets sidste begynderhold starter op mandag den 21. sept. kl. 17 og der er
allerede tilmeldt et par stykker.
Kaninmatcher og hcp 36-72 flyttes til søndag eftermiddag.
Den 16. september afholdes en regelaften i Cafeen for nybegynderne.
Den 21. september er der match m. ost + rødvin
Der har indtil d.d. være 57 prøvemedlemmer (heraf 14 piger)
27 har valgt at fortsætte som begyndermedlemmer
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Der skal evalueres samt laves en plan for næste år, og der skal laves et nyt
begynderudvalg. Herefter regner Lillian med at trække sig lidt ud af arbejdet;
men vil dog være til stede, når der starter nye begynderhold.
PR-udvalg
Stig foreslog, at fremtidigt PR-arbejde evt. kunne diskuteres på en Tema-dag.
Eliteudvalg:
Ivan har modtaget nye spilledatoer, som er lagt ind i kalenderen.
Kontoret har udmeldt Super-veteranerne til 2021.
Veteraner, (Judith) skal også udmeldes. Kontoret
da begge hold har haft store problemer med at samle folk.
Hcp-udvalg
Ivan er tilmeldt et webinar om det nye hcp-system. Kontoret har spurgt Helle
om hun ikke også vil med.
Juniorudvalg
5 juniorer deltog i klubmesterskabet’
Der er 9 juniorer i klubben pt.
Der skal ikke gives præmier til runner-up til klubmesterskabet i år. Det giver
ingen mening, hvis der kun er f.eks. 3 tilmeldte.
Sponsorudvalg
Møde er afholdt. Kristen Haugstrup og Stig arbejder videre.
10. Indkomne Forslag
11. Eventuelt
Erland vil prøve at foreslå seniorerne, at der til vinter laves en suppeturnering
om fredagen. Det koster 20 kr. at deltage. Suppe og drikkevarer betales ved
siden af i Cafeen. Erland står for turneringen.

Næste møde:
Tirsdag den 20. oktober kl. 16:30 (aftalt m. Erland)
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