Protokol for Løgstør Golfklub
Referat af Konstituerende møde onsdag den 4. marts 2020
Efter generalforsamlingen
PO: Per Olsen.
PE: Preben Eskildsen

MB: Marianne Bang
LL: Lissy Lind

MM: Mie Micheelsen
BM: Bent Mejlstrup

PS: Per Søborg
HM: Henrik Madsen

Deltagere: PO. PE. MB,
LL, MM, BM, PS,
.
Afbud:
HM

Pkt. 1

Dagsorden

Referat

Ansvarlig
for
opgaven.

Efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig:

Per Olsen bød velkomne i bestyrelsen, og
præsenterede et oplæg til bestyrelsens sammensætning og
ansvarsområder:
Bestyrelsens opgavefordeling pr. 4.3.2020 / PO
o Formand – Per Olsen
o Formand – Per Olsen
– Protokol - Side 1
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o Koordinering af bestyrelsens opgaver.
o Kontakt til eksterne partnere som presse,
forsikring omkring bygninger og Personale,
leasing, kommunen, el, vand, pengeinstitutter
m.v.
o Kontakt til og ansvarlig for Personale såvel
lønnet som ulønnet, der har opgaver omkring
matcher og arrangementer, samt aftaler med
træner/Pro.
o Formand for sponsor udvalg.
o Formand for Koordineringsudvalg.
o Bestyrelsens repræsentant i Krolfklubben.
o Formand for IT- udvalg m/ansvar for
hjemmeside, Facebook, Instagram, Google Ad
Words og være support på klubbens øvrige
EDB-aktiviteter. Ajourføre Golfbox og Pro
Box 24.
o Formand for Sekretariatet (kontorhold), med
ansvar for mail besvarelse og tilbud til gæster.
o Kontaktperson til DGU og SGN, Turist- og
andre lokalforeninger.
o Formand for Pr. og markedsføringsudvalg
o Kontaktperson til Alarmselskab.
o Medlem af begynderudvalg
o Medlem af Amatør, Ordens, Regel og
handicap udvalg.
o Medlem af lukkeudvalg.
o Medlem af Match & Turneringsudvalg.
o Næstformand Preben Eskildsen
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o Medlem af PR- og Markedsføringsudvalg,
med ansvar for udfærdigelse af og indrykning
af annoncer samt udfærdigelse af
pressemeddelelser.
o Formand for mandagsholdet og for Driving
range udvalg.
o Koordinering af arbejdsopgaver mellem
baneudvalg, Greenkeeper og mandagsholdet
og andre frivillige der arbejder med bane, have
og driftsbygninger.
o Bestyrelsens repræsentant i baneudvalg, med
ansvar for personale såvel lønnet som ulønnet,
som har opgaver vedr. bane og driftsbygninger
i samarbejde med formand for baneudvalget.
o Medlem af sponsor udvalg
o Medlem af lukkeudvalget.
o Kasserer / Medlemsadministration – Marianne
Bang
o Medlemsadministration og
handicapadministration.
o Formand for Medlem af Amatør, Ordens,
Regel og handicap udvalg.
o Bogføring, regnskab, tjekker og betaler
regninger, ansvarlig for alle dokumenter,
opkrævning af kontingent og sponsorater.
o Formand for matchudvalget.
o Bestyrelsens repræsentant i Ordens- regel og
handicapudvalg.
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o Vedligeholde og ajourføre vagtplaner og
arbejdsbeskrivelser for lukkevagt.
o Medlem af Arrangement- og Fest udvalg.
o Medlem af Husudvalg
o Medlem af lukkeudvalg.
o Bestyrelsesmedlem - Mie Michelsen
o Formand for Husudvalg og Service udvalg,
med ansvar for bestilling af mad til større hold
af gæster. Kontakt og Koordinering af
frivillige til hjælp til arrangementer i klubben.
o Sekretariatet med gæstemodtagelse.
o Medlem af Junior- og Ungdomsudvalg.
o Medlem af Begynderudvalg.
o Bestyrelsens repræsentant overfor
Skolesamarbejder.
o Formand for Arrangement og Festudvalg.
o Medlem af kontorhold
o Medlem af lukkeudvalg.
o Bestyrelsesmedlem - Lissy Lind
o Referent for bestyrelsen.
o Ansvar for dagsorden og indkaldelse til
bestyrelsesmøder og generalforsamling.
o Formand for Husudvalg med ansvar og
Rengøringshold, der står for rengøring i
klubhuset.
o Ansvar for vagtplaner og arbejdsbeskrivelser
af de enkelte opgaver på sekretariatet.
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o Ansvar for ophæng i klubhuset, herunder at
opslag og plakater altid er ajourført.
o Bestyrelsens repræsentant overfor ældresagen.
o Sekretariatet med ansvar for gæstemodtagelse
og nyhedsbreve – (Nyhedsbrev udarbejdes
fysisk er Erik H. Jensen).
o Medlem af kontorhold
o Medlem af markedsføringsudvalg, med ansvar
for udfærdigelse af markedsføringsplaner.
o Bestyrelsesmedlem – Bent Mejlstrup
o Formand for baneserviceudvalget, med ansvar
og styring af Baneservice, herunder
Gæstemodtagelse i weekend og helligdage.
o Formand for Sportsudvalg herunder
Regionsgolf og Limfjordgolf.
o Ansvarlig for og Koordinator for frivillig til
større arrangementer på banen m.m.
(Samarbejde med udvalg som står for
koordination af frivillige under Made in
Denmark).
o Ansvarlig for afvikling af Golfens Dag, åbent
hus m.m.
o Formand for Junior og ungdomsudvalg. – Med
ansvar for afvikling af ungdomsmatcher.
o Medlem af Rekrutteringsudvalg.
o Medlem af sponsor udvalg.
o Medlem af lukkeudvalg.
o 2. suppleant i bestyrelsen - Per Søborg
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o Formand for begynderudvalg.
o Ansvar for Golfskole, herunder
regelundervisning og Klub 9 samt
mentorordning.
o Medlem af lukkeudvalg.
o 1. Suppleant i bestyrelsen – Henrik Madsen
o Medlem af Sportsudvalg herunder
Regionsgolf og Limfjordsgolf.
o Medlem af Matchudvalget.
o Klub fotograf, med ansvar for der tages foto,
af aktiviteter i LGK, samt sørge for disse
ligges ind på klubbens PC,
o Medlem af sponsor udvalg.
o Medlem af fest udvalg.
o Medlem af Junior og ungdomsudvalg –
Hjælper med planlægning og afvikling af
ungdomsmatcher
o Medlem af lukkeudvalg.

o Forretningsudvalg
o Per Olsen
o Preben Eskildsen
o Marianne Bang

Forslaget blev præsenteret og vedtaget.
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Pkt. 2

Forretningsorden

Pkt. 3

Øvrige opgaver

Forretningsorden blev godkendt og underskrevet af de
fremmødte.
Per Olsen præsenterede også opgaver, som de afgående
medlemmer fra bestyrelsen fortsætter med:
o

Kristian Gregersen (Uden for bestyrelsen). –
Baneudvalgsformand.:
o Formand for baneudvalg, med ansvar for
personale såvel lønnet som ulønnet, som har
opgaver vedr. bane og drift bygninger.
o Økonomi vedr. banedrift og forsikringsforhold
omkring driftsmateriel.
o Pasning af toilet på hul 5/14
o Medlem af lukkeudvalg.

o Benny Christensen (Uden for bestyrelsen).
o Indkøbsansvarlig.
o Formand for kalkehold.
o Medlem af sponsor udvalg.
o Ansvarlig for ajourføring af sponsortavler og
sponsorskilte.
o Medlem af lukkeudvalg.
o Medlem af fest udvalg.
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o Erik. H. Jensen.
o
o
o
o
o

Pkt. 4

Pkt. 5

Forslag til dato for
bestyrelsesmøder i 2020
og 2021 samt
Generalforsamling i 2021
blev præsenteret.

Underskrift på køb af
driftsbygninger.

Medlem af it-udvalg
Redaktør af ugebreve
Medlem af kontorhold
Medlem af baneservice udvalg
Medlem af lukkeudvalg.

Det udleverede forslag til dato blev godkendt.

Formand, næstformand og kassere underskrev Fuldmagt,
Erklæring om arealoverførsel og Deklaration.

Evt.
Pkt. 6

Ingen ønskede ordet.

_________________________

_________________________

_________________________

Per Olsen

Preben Eskildsen

Marianne Bang

__________________________

_________________________

__________________________
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Lissy Lind

__________________________
Per Søborg

Mie Micheelsen

_________________________

Bent Mejlstrup

__________________________

Henrik Madsen
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