Referat af bestyrelsesmøde den 14. juli 2010.
Deltagere: Jette Stirø-Larsen, Jens Nielsen, Marianne Poulsen, Niels Ebbe Pedersen,
Ejler Christiansen, Preben Breilø, Henrik Bendix, Jeppe Hvidtfeldt,
Povl Bayer Knudsen.
Afbud:
Hans Møller Olsen

1.

Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet af mødet den 19. maj blev godkendt, og samtidigt blev det understreget, at
der skal udarbejdes et referat et det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. juni.
Dagsordenen for mødet blev godkendt med den kommentar, at punkt 2 flyttes og
behandles efter punkt 5, samt at der under punkt 5 tilføjes et nyt underpunkt af
følgende ordlyd: Status i vedtagne sager.

3.

Emner til drøftelse/godkendelse.
a. Bestyrelsens forretningsorden
Formanden henviste til, at det grundet sygdom og ferie ikke havde været muligt at
holde møde i det nedsatte udvalg, som med udgangspunkt i det på sidste møde
af PB udleverede oplæg skulle udarbejde et forslag til forretningsorden for
bestyrelsen. Derfor blev dette punkt udsat til næste møde.
b. Pokaler til klubmesterskaber
MP foreslog, at der indkøbes i alt 6 nye pokaler, så der er pokaler til alle
klubmestre.
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og overgav opgaver til sekretariatet.
c. Samarbejdet Fjorden Rundt
PBK henviste til den udsendte oversigt pr ultimo juni måned. I alt 92 medlemmer i
Odsherred Golfklub har købt det særlige bagmærke, og i alt 230 gæster fra de
andre fire klubber har i de første tre måneder besøgt Odsherred. På nuværende
tidspunkt er det for tidligt at vurdere resultatet af samarbejdet, men det tyder på, at
Odsherred bliver besøgt mere end gennemsnittet, og dermed forventes klubbens
andel af den pulje, der skal fordeles mellem klubberne, at blive mere end 20 %.
I den forbindelse blev det oplyst, at Baneservice havde fanget et par
misforståelser blandt gæster fra én eller flere af de øvrige klubber om, at man som
SGO-gæst skal indskrive sig i greenfee-bogen.
PBK blev pålagt at kontakte de andre klubber og opfordre til, at klubberne husker
at oplyse sine medlemmer herom, ligesom der skal opsættes et skilt i skuret ved
1. tee med oplysning om, at SGO-gæster skal indskrive sig i greenfee-bogen
inden start.
d. Erfaringer fra årets baneservice
Erfaringerne med årets Baneservice, herunder starterfunktioner, er gode. Der er
generelt en god stemning mellem baneservicepersonellet og spillere.

Opgaven og aktiviteten med sammensætning af 2-bolde til 4-bolde i Golfbox
aftenen før blev diskuteret med henvisning til både positive og negative
kommentarer fra medlemmer og gæster,
Bestyrelsen besluttede, at fremover skal denne aktivitet udelukkende foretages at
starteren på 1. tee, og informationen herom skal udsendes i førstkommende
nyhedsbrev til medlemmerne.

4.

Orientering fra klubbens udvalg
-

Baneudvalget
Bestyrelsen efterlyste fastsættelse af et tidspunkt for en banevardring og
påpegede, at der i hegnet langs Stårupvej ud for udslagsskuret er et par
udgående træer, som bør fælles.
PBK oplyste, at der havde været et mindre nedbrud i det automatiske
vandingsanlæg, hvilket skyldes et lynnedslag, hvorfor alle udgifter forventes
dækket af forsikringen.

-

Klubhusudvalg
NEP henviste til de udsendte regler for anvendelse af mødelokalet, som syntes
positivt modtaget.
Under dette punkt blev spørgsmålet om disponering af biler til Baneservice og
Frk. Hansen revurderet, og bestyrelsen besluttede, at den ene EL-bil
udelukkende skal være til disposition for Baneservice. Den anden af klubbens Elbiler skal gøres køreklar og være til disposition for ”Frk. Hansen” og sekretariatet,
herunder til udlejning.

-

Turneringsudvalg
MP henviste til, at der var gennemført et par turneringer med gunstart, hvilket
havde været en succes.

-

Junior- & eliteudvalg
HB henviste en generelt god stemning blandt elitespillerne – herrernes førstehold
ser frem til en spændende dyst på hjemmebane lørdag den 7. august, som
forventes at blive afgørende for muligheden af deltagelse i årets oprykningsspil til
2. Division, og tilsvarende har damernes hold store forventninger.
Tilslutningen til træningen blandt juniorerne er god og aktiviteten høj. Desværre
var der ikke tilstrækkelig tilslutning til sommerens juniorcamp, som i år var
planlagt til at blive gennemført hos den tidligere proelev, Casper Jacobsen, i
Volstrup ved Hobro.
I Distrikt 5 er der taget et initiativ med en turnering for juniorer med de højeste
hcp., men desværre var tilslutningen til den første afvikling i Sorø ikke
tilstrækkelig, så den blev aflyst. Næste afvikling af denne turnering vil finde sted
hos Odsherred Golfklub den 21. oktober.
Sluttelig henviste HB til, at skoleinspektøren og en idrætslærer fra Odden Skole
havde været på besøg, og sucessen herfra forventes at kunne åbne op for
”Projekt Skolegolf” i Odsherred.

5.

Orientering fra formanden og sekretariatet
Formanden fremhævede, at generelle oplysninger og informationer bør gives med
angivelse af bestyrelsen eller det pågældende udvalg.
I den forbindelse blev en ny og ajourført liste med alle udvalgsmedlemmer på
klubbens hjemmeside efterlyst. PBK blev pålagt en opfølgning heraf.
Den udsendte dagsorden for det planlagte bestyrelsesseminar søndag den 18. juli
blev kommenteret og fastlagt.
PBK henviste til den udsendte oversigt over antal medlemmer pr. 9. juli, som udviste
et total antal aktive medlemmer på 878, stort set uændret fra marts, hvorimod
antallet af passive er reduceret med godt 10 medlemmer til 168.
Videre henviste PBK til den udsendte oversigt for greenfeespillere i 2010. Trods den
lange vinter og det dårlige vejr i Påsken ligger antallet i første halvår i 2010 kun ca.
80 under antallet i 2009; heraf er ca. ¾ af reduktionen sket på P & P Banen.
Bestyrelsen efterlyste status på vedtagne sager og ønsker dette punkt medtaget som
et selvstændigt punkt på dagsordenen fremover.

2.

Opfølgning på regnskab v/kassereren.
JN henviste til den udsendte saldobalance pr 31. juli 2010 og gav en minutiøs
gennemgang af indtægterne, hvilket gav anledning til en del diskussion, hvorefter
bestyrelsen konkluderede, at det på nuværende tidspunkt må forventes, at den
samlede indtægtsniveau i 2010 vil ligge ca. 300 K kr. under det reviderede budget for
2010.
Forud for gennemgangen af alle udgiftskonti oplyste JN, at der havde været kontakt
til de største budgetansvarlige områder, og resultatet heraf var blevet, at der var
fundet besparelser på udgiftssiden for omkring halvdelen af de førnævnte manglende
indtægter.
Bestyrelsen besluttede, at målet må være at de samlede besparelser på udgiftssiden
skal opveje de manglende indtægter, hvorved det overordnede likviditetsmål på
omkring ½ mio. kr. kan opretholdes.
Herefter tog bestyrelsen gennemgangen til efterretning og henviste til yderligere
behandling af emne på søndagens bestyrelsesseminar.

6.

Eventuelt
PB oplyste, at den nuværende boldopsamler er i en meget dårlig stand, og alle
muligheder for en forbedring eller evt. udskiftning skal overvejes.
Næste møde fastlagt til onsdag den 18. august 2010 kl. 16.30 i mødelokalet.

Referent
Povl Bayer Knudsen

