Protokol for Løgstør Golfklub
Dagsorden til forretningsudvalgsmøde den 26.5.2021 - kl. 17.15 i Klubhuset.
PO: Per Olsen
MB: Marianne Bang

PE: Preben Eskildsen
LL: Lissy Lind

HM: Henrik Madsen

Deltagere:

Afbud:
Dagsorden

Pkt.
1

Referat

Ansvarlig
for
opgaven.

Underskrevet

Til Underskrift
Protokol fra mødet 17.3.20210
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Opfølgning på referat af mødet 17.3.2021
Status projekt toilet, er tilsluttet og fungere.
Vi har fortsat ikke hørt fra Kystdirektoratet, omkring de ønskede
dispensationer for etablering af toilet og skilte, skraldespande som
ligger inden for Kystzonen.

PO gennemgår.
Toilettet er taget i brug.

Vi har aftalt, at vi ikke gør mere omkring
Kystdirektoratet før vi hører herfra.

Til beslutning
Pkt.
3

Generalforsamling onsdag den 16.6.2021 – PO
Vi opstiller stole til 42, som der må være.
Der må nu forsamles op til 500, dog skal der være min 2 m² på
deltager som sidder ned.
Asbjørn Berge har sagt ja til at være dirigent.
Vi har fået afbud fra Torben Frederiksen, som alligevel ikke ønsker
at stille op til bestyrelsen. Se Torbens mail her
Har vi et andet forslag?

Pkt.
4

Skal der gøres noget ud af, åbning af overdækning ved
udslagsbane?
Hvornår og hvad

Der gives en øl eller vand til de fremmødte.
Der skal vises gyldig Coronapas
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer drøftet og Per
kontakter forslag.
Vingave til afgåede bestyrelsesmedlemmer og
dirigent - købes hos Blomsteriet.
Bestyrelsen møder kl. 18.30. Der er
konstitueringsmøde efter generalforsamlingen.

Vi vil lave en officiel åbning til Mesterslagterens
match hvis det er færdigt, Ellers bliver det til
Unick Byg match i august.
Det skal afgøres 14 dage før om det er klar.
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Budget er skredet en del, så den formentlig kommer til at koste
omkring kr. 200.000 + alt det frivillige arbejde. Se oversigt over
betalte udgifter her

Der er d.d. brugt 199.458 kr.
Der skal bruges ca. 10.000 kr. mere.

Der er p.t. indsamlet kr. 100.000
Du kan følge indbetalingerne her
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Mein Golfclub – Drag fordel af netværk – Se deres Præsentation
her. – PO.
Skal vi sælger Greenup Golftees (lavet af kaffegrums)
Se hans mail her

Der indstilles til vi ikke deltager.
Køber ikke

Se foto af Tee her
Velkomstposer – Vi deltager ikke i år - PO

Vi deltager ikke

Se tilbud fra Rabøl her
Ønsker vi at indgå samarbejde med Gut Waldhof?

Vi deltager ikke.

Se deres mail her

Pkt.
9

Til Orientering.
Pkt.
10

Periode regnskab og afvigelser fra budget april 2021 MB
Se perioderegnskab her

Regnskabet er gennemgået. Vi følger budget-

Gennemgang evt. evt. restanceliste. MB

Restancer gennemgået.
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Oversigt over likviditet - MB

Likviditeten følger budget.

Junior udvalget – Sjov Sommergolf fredag den 2.7 og 6.8.021
Kl. 10.00 – 14.00
DGU-turnering 31.7.2021

Ansvarlig Junior udvalget – Tovholder Mie
Micheelsen.
Ansvarlig Henrik Madsen.

Er opgaver fordelt?
Muslinge Cup afvikles med 34 deltagere.

HM afholder møde i juni med sine hjælpere.
Ansvarlig Morten Eskildsen og Mathias Ahlburg.

Nærmest Pinden konkurrence er afviklet, godt styret af Mogens og
Bente Jespersen.

Fint arrangement.

Indsamling til junior afdeling gav kr. 1.875

Stor ros til Mogens og Bente for super fin styring af
projekt.

Se Bentes udkast til opslag på hjemmeside her
Nyt fra baneudvalg – Se referat af mødet 26.4.2021 her

Allan fra DGU deltager i næste møde i udvalget.

John Nøhr er gået ud af udvalget
Mathias Ahlburg er indtrådt i udvalget.

De efterfølgende møder, vil mødetidspunkt blive
tilpasset, så alle udvalgsmedlemmer kan deltage.

Revisor har forsøgt at få styr på hvad, der er han som revisor skal
skrive under på, for at bekræfte de beløb, som klubben har
modtaget som Corona Hjælpepakker – MB og PO

Marianne og revisor har fundet ud af det efter meget
besvær.
De nødvendige erklæringer er indsendt.

Se revisors mail om denne erklæring her
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Forsinkelse af automat – Se seneste opdatering her MB/ PO

Pkt.
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Udsættelse af repræsentantskabsmøde i DGU til 26.6.2021

Der mangler nogle godkendelser, derfor er den
forsinket. – Endelig levering er derfor p.t. ikke
kendt.
Der er ikke nogen fra bestyrelsen som deltager.

Se skrivelse fra DGU her

Pkt.
19

Nogen der ønsker at deltage?
Evt.

Kontorholdet tjekker stikprøvevis omkring kl. 11.
for Coronapas, hvis der er nogen, der sidder inde i
klubbens lokaler.

Kagetur Per Olsen
Næste møde:

_________________________
Per Olsen

____________________________________

Lissy Lind

____________________________
Marianne Bang

_______________________________
Preben Eskildsen

____________________________________

Henrik Madsen
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