Bestyrelsesmøde 7. august kl.19:00 2013
Referat:
Til stede:
Leif Jørgensen, Bodil Madsen, Holger Rudbeck, Paul Nielsen, Jens Møller, Lisbeth
Laustsen
Fra Park: Mikael Overgaard

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet Ok.

2. Evt. ændringer til dagsordenen.
Punkt 4 behandles før punkt 3 (men ikke i referatet – skabelon)

3. Næstformanden (Paul Nielsen) har ordet..
Som følge af at Torben lund er fratrådt som formand og samtidig trådt ud af bestyrelsen,
skal bestyrelsen konstituere sig på ny.
Jens Møller er valgt til formand indtil generalforsamlingen i februar 2014.
Lisbeth Laustsen indtræder i bestyrelsen indtil generalforsamlingen.
Jens skriver og udsender information omkring formandsskiftet til medlemmerne via
Golfbox/mail.
Bestyrelsen diskuterede om der skal formuleres et forslag til generalforsamlingen om at
ændre vedtægterne således at formanden vælges direkte på generalforsamlingen.
Argumenter for og imod – naturligvis.
Vi ”summer” til næste møde, hvor det tages op igen.
Holger har udsendt materiale til Klubberne i klubben vedrørende informationsmateriale til
nye medlemmer – velkomstpakke.
60+ har reageret, men desværre ikke andre. Jens tager kontakt til de øvrige.
Bodil udsender invitationer til Bestyrelsesdagen. (morgenmad, golf på egen bane, frokost)
Holger oplyser at der er mange ud og indmeldelser pt. Helt normalt billede her omkring ny
kontingentopkrævning.
Det nye Greenfee-system fungerer fint.

4. Parken har ordet.
Der er truffet aftale med en ny træner – Lars - fra Viborg Golfklubs trænerteam. Han starter
d. 18. august. Tilmelding på opslagstavlen i cafeen – som før.
Der er et ønske om at få en vandhane ved hul 1. Mikael oplyser at der ikke er drikkevand i
”området”.
Et ønske om at få placeret en kost og en fejebakke i bag-rummet og en kost ved
rengøringsområdet. Mikael sørger for det.
Bestyrelsesmedlemmerne får mange ”ønsker” om at få mere sand i bunkers. Ønsket gives
– igen – videre til Park. Mikael mener noget af forklaringen/årsagen er, at spillere river væk
fra midten…

5. Nyt fra/om udvalgene.
60+ afholder en Slag for kræft match. Booket i rekordfart. Flot
Kaninerne er i gang igen. 42 deltagere første mandag. Stor ros til Bent Rasmussen.
Turneringsudvalget og Handicapudvalget skal have nye medlemmer. Leif, Paul og Lisbeth
kontakter mulige emner.
Dameklubben er startet igen.
Herreklubben starter igen d. 8.8

6. Næste møde
4. september

8. Evt.
Bestyrelsesdagen holdes på vores hjemmebane d. 7. september.
Mødeleder: Paul Nielsen.
Referent Jens Møller

