Referat af bestyrelsesmøde d. 5. november 2014
Afbud: Louise Overgaard

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Og underskrifter.
Formanden erkender at det hænger lidt med underskrifterne og lover bod og bedring på mødet i december.
2. PARK? til og fra.

Tilbud for begyndere.
Prisen for begynderkursus kr. 500, hvis der samtidig sker en indmeldelse i klubben.

Der arbejdes på de samme trænere som sidste år. Ikke endelig på plads.
Ikke mere med i Silkeborg Magasinet, annoncesamarbejde.
Ekstra match i foråret. Slag for golf, Kræftens bekæmpelse. Præmier fra kræftens bekæmpelse.
Både Park og bestyrelsen er positive overfor dette. Holdes i 60+ regi.
Der blev spurgt ind til skiltet på fairwaykanten på hul 9/18. ”Svanestien”.
Forklaringen er åbenbart en godartet joke som alle kan have sympati for, men det giver nogle komplikationer
på flere felter.
Hvor går grænsen?
Vi er nødt til at lave lokale regler i forbindelse med et sådant tiltag. (hvad nu hvis bolden ligger op ad skiltet?)
Derfor mener (formanden) at joken var fin, men banen bør nu igen finde sit normale udseende!
Natgolf.
Fin aften som initiativtagerne skal have stor ros for.
Næste gang skal der bedre lys på flagene, evt. findes en sponsor. Fint med e’n aften. Godt med turneringsform.
Evt. Holdtilmelding næste gang.
3. Evt. ændringer til denne dagsorden.

4. Orientering fra formand, kasserer, udvalg og andre:
- formanden
Hold tilmeldt i Kvalifikationsrækken. Det betyder, at vi støtter op omkring vore lavhandicappere.
Der er gode kræfter med klubmester Søren Gam i spidsen, der vil stå for deltagelsen.
Medlemmer der kan være aktuelle vil blive kontaktet via mail.
- kassereren
Orientering om økonomi, medlemmer
Budget 2015.
Vi budgetterer med en uændret medlemsskare.
Der skal tænkes en øget satsning på juniorer – fordi der er flere medlemmer i denne kategori.
Vi er villige til at satse økonomi på baneforbedringer. (hul 8/17 nye teesteder)
- info og PR-udvalg
Presse siden sidst. Vi har været i avisen igen.
Der er ikke resurser til at lave et årsskrift, måske vil vi lave en fotokavalkade i stedet.
Vi deltager i Golfens dag søndag d. 19. april 2015.
- baneudvalget
Banen bliver løbende gennemgået vedr. pæle m.m.

Vi indfører ikke vinter rating.
Vinterbane når greenkeeper beslutter. Besked ud om bærebag m.m. kommer.
Medlemmer der tidligere har fået dispensation fra læge ang. Bærebag skal ikke søge igen.
Vej udenom mosen på hul 4/13 (højre om). Vinterprojekt.

- turneringsudvalget
Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med udvalget arbejde og ser frem til planen for kommende sæson.
- handicapudvalget
Meget lidt at lave. Få reguleringer.
- begynderudvalget
Nyt tiltag vedr. begyndere (se ovenfor)
- juniorudvalget
Der kommer et tilbud/tiltag til klubbens juniorer og deres forældre. Bestyrelsen er meget villig til at investere i
juniorer, der vil gå seriøst ind i et træningsforløb.

- andre
Afslutning 60+ var som sædvanlig en stor succes.

5. Næste møde?
14. december kl. 11.00 i forbindelse med julefrokost i Park.

