BESTYRELSEN
Referat bestyrelsesmøde 24. oktober
Kl. 19.00 – i KLG
Deltagere: Torben Pedersen (TP), Bjørn Lauritzen (BL)Hans Anton Sørensen (HAS), Susanne Olesen
(SUO) Lars Kesby (LK) Allan Skydt(AS)) Morten Mortensen (MM)
Afbud: Carsten Nielsen (CN)Steen Jensen (SJ

Dagsorden:

Beslutningspunkter
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt
3. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde
Der er sendt ansøgning til Syd energi vedr. fondsmidler til
vores KLG`s natursti. Vi har desuden en ansøgning hos
Carlsberg vedr. ekstra møbler og udvidelse af terrassemiljø.
Projektet med ankomstplads m.m. er klar til at køre og bliver
derfor sat i gang.
4. Budgetopfølgning
Der er givet en tillægsbevilling på 125.000 til ny kabelføring til
vandingsanlægget, som afskrives over 10 år.
Vi er foran budgettet og vi forventer at have et godt
årsresultat.
5. Drøftelse af kontrakt med pro træner
Bestyrelsen har godkendt kontraktoplægget og forhandler med
pro træner ud fra medlemmernes og bestyrelsens ønsker.
6. Forslag fra medlemmerne
Et medlem har sendt et forslag til ændring af
klubmesterskaberne med henblik på at få flere til at deltage.
Vi takker for forslaget og giver det videre til turneringsudvalget.
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Et medlem foreslår at klubben opretter særlig parkeringsareal
til autocampere, som service til Greenfee spillere.
MM oplyser at mulighederne forefindes allerede og vi arbejder
på at udvide og synliggøre dette.
Et medlem opfordrer bestyrelsen til at revurdere beslutningen
om at uofficielle klubber i klubben ikke kan have faste
spilletider.
Bestyrelsen fastholder indtil videre, at det er det nuværende
antal KIK som har allokerede starttider.
Orienteringspunkter

1. Orientering fra manager
MM orienterede om daglig drift
2. Orientering fra chefgreenkeeper Hans Erik Mortensen
HEM orienterede om status på banen, årsplan og bemanding.
Prikling af banen blev drøftet i forhold til hvordan dette kan
foregå således det generer golfspillerne mindst muligt.
Bestyrelsen drøftede desuden miljø og klima hensyn og
hvordan vi arbejder med dette.
Eventuelt og næste møde
Temamøde den 7. december.
Ordinær bestyrelsesmøde 20. januar 2020

For referatet: Susanne Olesen
______________________________________________________________

Torben Pedersen (Formand)
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