Protokol for Løgstør Golfklub
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 26.01.2022 - kl. 17.15 i Klubhuset.
PO: Per Olsen
MB: Marianne Bang
KC: Karina Christensen (suppl)

PE: Preben Eskildsen
LL: Lissy Lind
MA: Mathias Ahlburg (suppl)

BJ: Bente Jespersen
EH: Erik Heilemann Jensen
JR: Jens Rønberg Christensen

Deltagere: PO, PE, BJ, MB, LL, EH, KC, JRC.
Afbud fra: MA.

Dagsorden

Referat

Til Underskrift:
Protokol fra mødet 24.11.2021.

Underskrevet.

Underskrift på kontrakt til Elis/Berendsen.

Ansvarlig
for
opgaven

Underskrevet af PO som formand.
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Pkt. 1

Opfølgning på punkter fra mødet 24.11.2021:
MA: Har meddelt, at han trækker sig fra alt arbejde i
bestyrelsen og klubben, da han ikke har tiden, jfr.
SMS af 14.1.2022. – Har lovet at aflevere nøgler.

Drøftet.

Vi skal have tilpasset lukkevagt. Hans opgaver fordeler vi
først videre efter generalforsamling. / PO

MA´s næste vagt ligger først efter generalforsamlingen. Vi
laver ny vagtplan straks efter generalforsamlingen.

BJ

Til beslutning:
Pkt. 2

Pkt. 3

Bestyrelsens indstilling af regnskab 2021, som efterfølgende
skal godkendes af Generalforsamlingen, MB
Årsregnskab 2021

Gennemgået. Resultatet er overskud på kr. 124.204!
Regnskabet underskrevet og indstilles af bestyrelsen til
Generalforsamlingens godkendelse.

Rapportering 2021

Gennemgået og underskrevet.

Kassekredit træk pr. 25.1.2022

Gæld på KK på kr. 214.000.

Skal vi overveje indhentelse af tilbud på El?
Se afregning fra Norlys

Lissy undersøger om levering via OK evt. er billigere end
hos eksisterende leverandør; Nordlys?

LL
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Pkt. 4

GLFR – Årlig pris kr. 14.000 + etablering kr. 5.000
Der indstilles til, at vi vedtager tilslutning til GLFR.

De mødte var enige om at indgå aftale med GLFR.
Baneudvalget tilslutter sig også aftalen især med tanke for
Greenkeepers muligheder ved brug af systemet.

PO

Se tilbud her

Se anbefalinger GLFR her

Drøftet tiltag for at gøre både medlemmer og gæster
opmærksomme på baneguiden og app-en (når vi har den
installeret og klar) herunder skiltning, mails, indhold i
nyhedsbrev og besked i Proboks.

Se aftale som skal underskrives ved godkendelse her

Erik og Bente laver forslag til tekste.

Pkt. 5

Bør vi overveje en Klubfest? Ikke kun en fest for frivillige
medhjælpere? / PO

Forslag om afholdelse af en sommerfest, inden
sommerferien, evt. i maj måned. Evt. med m/ grill på
terrassen, f.eks. Peter fra Aggersund. Det overlades til det
kommende Festudvalg at arbejde videre.

Pkt. 6

Bør vi overveje Greenfee kr. 450,-

Se indhold af GLFR her

EH/
BJ

Det aftaltes, at det på hjemmesiden lægger op, at klubben i
perioder kører rabat, samtidigt med opfordring til, at gæster
”Muslinge-RABAT i perioder på kr. 100 - 150”? f.eks. i uge kontakter os og forhører, om rabatten gælder det tidspunkt,
35 MiH / PO
de skal spille.
Det blev aftalt, at LGK’s medlemmers gæster kan spille for
kr. 300 (hvis ikke der kommer andre/billigere aftaler “ind
over”, f.eks. aftale på Limfjordsgolf). Aftalen sættes op i
Golfboks.

PO

PO
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Pkt. 7

Brændeovn – Bør vi overveje udskiftning til en model, der
er godkendt?

Pris på ny brændeovn undersøges. Per Søborg spørges til
om han vil undersøge hvilken type, der kan opvarme
klubbens lokaler og hvad sådanne ovne koster.
Kan vi evt. søge tilskud fra Danske Banks Fonden for
Løgstør By og Omegn?

Pkt. 8

Skal vi fjerne kontantbeholdningen i Boks på kontor – Der Kontantbeholdningen blev fjernet.
er vel ikke længere behov, nu hvor vekselautomat er fjernet? Bente orienterer lukkevagten om, at der ikke længere skal
– PO
ske optælling af beholdning i lille bankboks.
Kan vi fjerne møntindkast til Øl-automat? - PO

Preben ser på, om møntindkastet kan tages ned eller evt.
flyttes ned under disken.

Til Orientering:
Pkt. 9

Oversigt over Likviditet, MB
Orientering omkring regnskab 2022 – Evt.
spørgsmål omkring opkrævning af kontingent 2022.
Orientering om evt. Restancer, MB.
Orientering omkring overdragelse af regnskabsfunktioner til Overdragelsen er godt på vej!
KC.
KC overtager - foreløbigt - også medlemsregistrering for at
kunne følge forløbet mellem registreringer og faktureringer
til medlemmer.
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Pkt. 10 Aktivitetskalender 2022, nogen som har tilføjelser?

Drøftet, herunder vilkår for Defeuth-matchen.
Sponsoraftaler for alle matcher (bortset fra Drejer) er
underskrevet. Matchen 6/8 kommer til at hedde Welling
Parmatch.

Regelaften med Brian Nygaard Oswald – Er det noget for os i
2022 / PO

Pkt. 11 Kvinder & Golf?
KC og BJ fremlægger referat fra møde med DGU om
arbejde for flere kvindelige medlemmer.

Vi udskyder til måske næste år.

Drøftet - også i relation til pkt. 12,2. Vi indgår ikke i år et
samarbejde om Kvinder & Golf. Det vurderes, at vi ikke kan
trække “hænder” (især kvindelige) nok. Det vil forventeligt
blive et træk på de samme personer, som hjælper til i
Begynderholdet. Drøftet brug af Facebook/WhatsApp
omkring fastholdelse/sammenhold i gruppen af
nybegyndere. Bente drøfter videre med Rekrutterings- og
Begynderudvalget.

BJ

Det aftaltes, at nye medlemmer (overført fra andre klubber
eller egne tilbagevendende medlemmer) skal der tages hånd
om, så ikke de falder “mellem to stole”.
Aftalt, at Per - når han får indmeldelsesblanketten - tager
kontakt til emner, tilbyder at gå en runde med dem, fortæller
om klubben, klub-i-klubben mm. Per tager stilling til, om
nogle emner evt. videresendes til andre
bestyrelsesmedlemmer, så de tager kontakt til emnet.

P
O
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Pkt. 12 Referat af SGN-møde i Rold 12.1.2022
DGU-indlæg omkring rekruttering og fastholdelse af
medlemmer

Pkt. 13 Ny aftale med sponsorer omkring Eagle og Hole-in-one.
https://www.logstorgolfklub.dk/sponsorer/eagle/
Gavekort Eagle

Der skete ikke så meget. Der er stadig to forskellige
holdninger til, hvordan “tingene” skal køre.
Jfr. Ovenfor, pkt. 11.

Orienteret herom. Vi afventer besked fra Allan om, hvorvidt
Eagle-præmie også skal gælde for klub-i-klubben-matcher.

P
O

Der laves nye opslag/plakater i klubhuset.
BJ

Pkt. 14 Tilmelding til Limfjordsgolf 2022

Gennemgået.

5 hold – B, C og 2 D hold samt Damehold
Pkt. 15 Varslingsskrivelse til dansk Golf Unions
Repræsentantskabsmøde

Orienteret. Vi tager stilling til evt. deltagelse, når vi nærmer
os tidspunktet.

Afholdes 19.3.2022 i Odense.
Pkt. 16 Workshop Kvinder og Golf - BJ

Pkt. 17 Øvrigt.

Dobbelt, se pkt. 11.

Aftalt, at pris på camping sættes op til kr. 150,00 pr. enhed
pr. døgn.

P
O

Rengøringsteamet ønsker evt. andre ben på borde i
klublokalet, da eksisterende samler masser af græs og sand;
svære at rengøre. Vi ser alle på muligheder/priser. Udskydes
til næste bestyrelsesmøde.
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Kagetur:
26.01.2022 Bente tager kage med!

Næste møde: Generalforsamling 09.03.2022

__________________________________
Per Olsen

_________________________________
Preben Eskildsen

_______________________________
Marianne Bang

____________________________________
Lissy Lind

___________________________________
Erik Heilemann Jensen

___________________________________
Jens Rønberg Christensen

___________________________________
Karina Christensen

____________________________________
Bente Jespersen
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