Referat Bestyrelsesmøde
den 7. marts 2019 Kl 18.30
Klublokalet Golfcentret.
•

Godkendelse/gennemgang af referat fra sidste møde (er der fulgt
op på det aftalte!) Godkendt af bestyrelsen.

•

Medlemsrekruttering – Karina forelagde, hvad ERFA gruppen har
snakket om vedr. at få tilført medlemmer. Evt. familiedag med mad,
evt. aftale med Blåvandshuk Skole omkring et arrangement for eks.
7. klasser eller lærerne, evt. kontakte ældresagen for en aftale.

•

Formandsmøde Ribe Amt – Samarbejdsklubber HJB: Holsted er i
gang med et samarbejde mellem Blåvandshuk, Holsted, Brundtland,
Dejbjerg og evt. Vejen – de vender tilbage til Hans Jørn.

•

Faktura til sponsorer/annoncører, hvor langt er vi: Karsten sender
dem til Karina, Sigfred udsteder fakturaer umiddelbart herefter.
Niels tager fat i OK om de vil være matchsponsor?

•

DGU introduktionskort – Hvem skal have? Sigfred vil gerne have den
til Norden + 6 stk.

•

INFONYT – næste folder skal laves henvendt til både medlemmer og
ikke-medlemmer. Skal i stedet hedde ”Infofolder”. Udkommer ca. 1
april. Folderen er til afhentning. Linket sættes på hjemmesiden og
der sendes besked rundt til alle medlemmer.

•

Overgang til Meterbane – hvem skal starte hvor? Oplæg fra HJB og
SH. Forventes klar senest d.1 april. Der blev vedtaget, hvordan
inddelingerne skal være. Samtidig blev det aftalt, at golfbox
opsættes til at udskrive scorekort med start tee efter handicap.
Samtidig anmodes klubber i klubben om at efterleve dette, således
spillerne bliver vænnet til de nye tee som passer til deres handicap.

•

Ajourføring af aktivitetsplan. Menu skal aftales bestilles inden
matchen oprettes. Det aftaltes, at HCP ved matcher ændres til
maksimum 60, for på den måde at få flere nye med.
Skal der være en begyndermatch? Evt. med de nye begyndere fra i
år og sidste år. Evt. match d.10. august. Hans Jørn snakker med
Mogens om det er 9 eller 18 huller.
Der inviteres til en match for medlemmer med hcp på +36 først i
maj måned. l

•

Regelarrangement, opsætning af lydanlæg – opstilling af borde
m.m. Morten kommer og hjælper sammen med Karsten. Sigfred
sender ud til medlemmerne, at der stadig er pladser på mødet kl.19
og at Adam holder udsalg. Annie byder velkommen. Flemming P.
opkræver de 75 kr. Der opsættes et bord med regelbøgerne. Sigfred
sørger for regelbøgerne.

•
•

Nybegyndere / mentorer: Indtil videre 10 stk. oprettet.

•

Faktura til Skovklubbens medlemmer/indmeldelsesskema: Adam
bør oplyse om udmeldelses kravet inden 1 dec. Det blev aftalt, at
der ca. 1. november udsendes en mail med orientering om dette.

•

Opgørelse over manglende betalinger! De bliver lukket i golfbox
1. april – når der ringes ud skal de gøres opmærksom på det.

•

Nyt navn og logo fra Golfcentrets side? Peter har oprettet en ny
Facebook side. Der var ellers lavet en aftale om kun én fælles FB
side. Det kunne være en ide at invitere Peter med til et
bestyrelsesmøde, så vi kan kommunikere.

•

Evt.
Pokaler: Hvad skal vi? Efter en snak, blev enden, at pokalerne
smides ud, da de ikke bruges mere. Sigfred tager dem med på
genbrugspladsen.

Kaniner – hvem tager sig af dem i år (Tonny Møller kommer ikke).
Der skal sendes en besked ud til +36 i HCP om opstart i kaniner –
Flemming P sender en besked ud. Kan vi lave et udvalg, som tager
sig af det, så der er tovholdere på det. Flemming P, Karsten og Niels
går sammen med Thorbjørn Jull som tovholdere.

• Tavler: Årsmestertavlerne – skal de laves i træ i stedet for?
Flemming K. nævnte at der er én i Blåvand, som laver skilte –
han tager en tavle med ud til hende og spørger om hun kan
lave de bogstaver. Niels snakker med Finn Bryan Lund om han
kan skaffe selve tavlerne.
• Nets: Karina orienterede at Nets indb.kort stiger fra kr. 6,87
til kr. 7,69 – bestyrelsen godkendte stigningen.

•

Erhvervsklub? Skal vi have en erhvervsklub i Blåvandshuk
Golfklub. Hvad indeholder det? Evt. medlemmer vil
formentlig have noget ud af det, udover som sponsor, altså
forretninger indbyrdes. Hvilken form kunne være noget for
vores sponsorer?
Umiddelbart bliver det ikke til noget i denne omgang.

