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Dagsorden:
Bestyrelsen indledte med at byde suppleant Finn
Nøhr velkommen i bestyrelsen.
Og fortsatte herefter med den udsendte dagsorden.
1.

Sidste referat

Ingen bemærkninger.
2.

Regnskab og budgetter

RL og MBH samt Linnea har været til et godt orienteringsmøde hos vore nye revisor Boye
Rynord. Vi benytter samme revisonsfirma, men har skiftet revisor.
Klubbens økonomi er som tidligere nævnt meget anstrengt pga manglende indtægter fra medlemskontingenter og greenfee. Omkostningerne ligger på budget. Vi har lavet nogle tiltag til
imødegåelse af denne situation, således at vores omkostningsniveau stemmer bedre med indtægterne fremadrettet.
3. Bestyrelsen.
Finn Nøhr indtræder i bestyrelsen efter at John Jacobsen og Malene Kjærsgaard har trukket
sig fra bestyrelsesarbejdet.
Samtidig oplyste Søren Hansen, at han på grund af et meget stort arbejdspres ikke kan fortsætte som medlem af bestyrelsen. Han udtræder af bestyrelsen på generalforsamlingen.
Fritspilsklubber.
En eventuel aftale med naboklubben Harekær afventer deres næste bestyrelsesmøde. Tilbagesvar kommer nok i midten af december måned.
Udarbejdelse af visioner og målsætninger for vores klub. Arbejdet igangsættes i løbet af
2020.
4.
Golfspilleren i Centrum.
DGU har udsendt en info om et ændret målesystem, som får virkning fra 2020.
5. Regel og etiketteudvalg.
Ingen bemærkninger.
6. Handicapudvalg.
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Ingen bemærkninger.
7. Baneudvalg.
Baneudvalgsformand Flemming Lehnert og Mads Kragh har været til et DGU møde med øvrige golfklubber. Der blev orienteret om forskellige tiltag om banepleje. Nærmere informationer til medlemmerne gives ved sæsonstart 2020.
Status på pumpelaug.
Der er udarbejdet en aftale om nedlæggelse af pumpelauget, som nu er klar til underskrift.Samtidig med nedlæggelsen søges der om at bevare pumpen på Skovbo Golfklubs baneområdet, således at vi fortsat kan afvande eget område.
8. Frivilligt udvalg.
Der er altid plads til flere frivillige, når foråret kommer. Arbejdsopgaverne er afviklet for i år.
Der rettes en stor tak til alle de frivillige herrer og damer for en flot indsats i årets løb.
9. Husudvalg.
Simona Nygaard er ansat som ny forpagter fra 1. marts 2020. Orientering er udsendt. Fra 15.
december 2019 har vi ansat Merete Andersen. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer
og få lidt at spise.
Terrasseprojekt.
Øst-siden er nu stort set færdigmonteret. Det vil være dejligt med en indsamling igen, således
at vi også kan få lukket vestsiden til næste år,
10. Udvalg for gæste- og baneservice.
Vi arbejder videre med projektet om at opsætte et mobilt starterhus ved 1. tee.
Forhåbentlig kan det være med til at flere medlemmer melder sig til denne service.
Opstartsinformation afholdes inden sæsonstart.
11.

Markedsføringsudvalget

Oprettelse af et rekrutteringsudvalg.
Vi forventer at afholde møde med DGU i begyndelsen af januar. Tilmelding er stadigvæk
åben.
Company Days. Erik Kaaber har oplyst, at han har fået henvendelse fra medlemmer, som
gerne vil overtage dette spændende job.
12.

Sponsorudvalget.

Vi har mistet en del sponsorer her ved årets udgang. Det vil være meget ønskelig, hvis vi
kunne få nogle medlemmer til at hjælpe os med at finde nogle nye sponsorer. Vi har hårdt
brug for pengene til at drive vores klub! Når du tilmelder dig, vil bestyrelsen informere mere
om det praktiske til opgaven.
13.

IT udvalg

Hjemmesiden trænger til en oprydning. Vi har endnu ikke haft tid til at revidere/ændre oplysningerne. Forhåbentlig når vi det i løbet af vinteren.
Forum. Bestyrelsen henleder opmærksomheden på :Brugerbetingelser for medlemsforum.
"Benyt Skovbo Golfklubs Forum til at komme med gode ideer og ris eller ros. Du er også
velkommen til at fortælle sjove opevelser fra golfbanen, eller kommentere indlæg fra andre
medlememr. MEN lad os hjælpes ad med at bevare en god og venlig tone i det, vi skriver".
14.

Sportsudvalg.

Sportsudvalgets område i bestyrelsen er indtil videre administreret af Ruth.
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Turneringsudvalget efterlyser nye medlemmer til opgaven. Der vil ske en udførlig introduktion, inden man selvstændig får tildelt turneringer.
15. Begynderudvalget.
I den kommende sæson vil der arbejdes meget på at fastholde nybegyndere.
16. Klubberne i klubben
Møde med den nye forpagter af cafeen aftales i februar måned 2020.

17. Administration
Der er registreret et antal udmeldelser på i alt 160 medlemmer, heraf er der 112 fuldtidsmedlemmer.
Tilgangen af medlemmer de sidste måneder er 30 stk, som er fordelt på de forskellige medlemstyper.

Der afholdes et budgetmøde den 2. januar 2020.
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