Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2010.
Deltagere: Jette Stirø-Larsen, Jens Nielsen, Ove Hansen, Marianne Poulsen.
Baneudvalgsformand Søren Lunøe deltog i mødet under punkt 3e.
Povl Bayer Knudsen.
Afbud:
Ejler Christiansen.

1.

2.

Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat af møderne den 17. og 24. februar 2009 samt dagsordenen til dagens møde
blev godkendt uden ændringer.

Opfølgning på regnskab v/kassereren.

JN henviste til, at Årsregnskabet for 2009 var blevet godkendt og underskrevet på
sidste møde, samt at budgettet for 2011 ligeledes blev godkendt på februar-mødet.
JN fandt, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at kommentere på udviklingen
for indeværende år.
PBK supplerede med at oplyse, at det samlede medlemsantal, incl. passive, pr. d.d.
er 1061 svarende til en reduktion på 78 personer i forbindelse med kontingentfornyelsen. JN tilføjede, at denne udvikling stemmer ganske pænt med de
forudsætninger, der blev anvendt i forbindelse med budgetlægningen for 2011.
Videre oplyste PBK, at kontingentrestancen pr. d.d. ligger på niveau med sidste år,
samt at der primo marts var udsendt en rykker.
Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning.

3.

Emner til drøftelse/godkendelse.
a. Ordinær generalforsamling den 18. april 2010
Formanden omdelte manus til indkaldelsen samt det endelige udkast til
bestyrelsens skriftlige årsberetning indeholdende den reviderede årsrapport.
Bestyrelsen godkendte det fremlagte materiale til udsendelse ultimo uge 12 til
overholdelse af vedtægternes indkaldelsesvarsel.
b. DGU`s repræsentantskabsmøde den 20. marts
Formanden henviste til det udsendte materiale med de forslag om nye
medlemsformer, der fremlægges til behandling på DGU`s repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen tilslutter sig de seneste to ændringsforslag, som DGU`s bestyrelse
fremlægger til godkendelse på repræsentantskabsmødet.
c. Orientering fra Turneringsudvalg
MP oplyste, at Mogens Jensen ønsker at udtræde af udvalget efter mange års
god indsats, samt at Annette Lind indtræder som nyt medlem af udvalget.
Endelig fordeling af turneringsaktiviteten i den kommende sæson vil ske på
udvalgsmødet den 31. marts.

Under punktet oplyste PBK, at der pr. d.d. er tilmeldt 150 deltagere til
NordVestOpen 2010.
d. Orientering fra Klubhusudvalg
Ingen oplysninger siden sidste bestyrelsesmøde.
Beskadigelserne på muren ved den udvendige trappeopgang vil blive vurderet
nærmere og udbedret.
Under punktet oplyste PBK, at Sponsorudvalgets kontakt til Expert Nykøbing har
båret frugt – Expert vil udskifte TV-skærmen i restauranten til en ny og større
fladskærm samt opsætte den gamle skærm i foyeren.
e. Orientering fra Baneudvalg
SL henviste til, at vejrliget havde skabt store problemer for vinterarbejdet.
Træerne er blevet studset, men vedligeholdelsesopgaverne af veje, stier og
trapper har været umulige at gennemføre.
Pay & Play Banen blev åbnet for spil til vintergreen mandag den 15., og fredag
den 19. forventes 10.-18. hul på den store bane åbnet i tiden kl. 10.00-18.00 for
spil til vintergreens og samtidigt indføres vognforbud.
Oplysningerne blev taget til efterretning med den tilføjelse, at bommen til Pay &
Play Banen ved Stårupvej skal være lukket, samt at hængelåsen bør udskiftes.
Videre bør der opsættes et skilt med P-forbud på bommen.
4.

Orientering fra formanden og forretningsfører:
Formanden og forretningsføreren henviste bl.a. til:
- Mødeaktivitet med klubber omkring fjordlandet med henblik på indgåelse
af samarbejde om greenfee ordning har været positiv og endelig aftale
forventes indgået den 31. marts.
- Accept fra Herreklubben om, at den påtager sig hvervet som tovholder for
en frivillige arbejdslørdag i lighed med sidste år – i år fastlagt til lørdag den
17. april kl. 10.00.
- På forespørgsel fra klubbens bridgespillere om anvendelse af mødelokalet
besluttede bestyrelsen at opretholde den gældende regel om, at
mødelokalet kun anvendes til mødeaktivitet.
- Forslag om udarbejdelse af samlet dagstilbud til ikke-golfere omfattende
driving range, putting banen, spil på Pay & Play Banen, leje af udstyr samt
frokost blev omtalt og ønskes klar til sæsonen.
- Juniorafdelingen afstår fra den hidtidige fortrinsret om fredagen i tiden
17.00-17.30, og ønsker i stedet et opslag ved Pay & Play Banen med
oplysning om, at juniorer om søndagen i tiden 12.00-13.00 har fortrinsret til
1. tee på P&P, dog skal der flettes med de spillere, der kommer fra banens
6. hul.

5.

Eventuelt
Næste møde fastlagt til søndag den 18. april 2010 kl. 12.00 i mødelokalet som et
formøde til generalforsamlingen.

Referent
Povl Bayer Knudsen

