Bestyrelsesmøde den 9. januar 2020 kl 18.30
Mødested Toldervej 12
• Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
- Udmeldelsesgebyr på 350,- kr. ved for sent udmeldelse – sættes i
Nyhedsbrevet nu og igen til efteråret.
- DIF-DGI Ansøgning har Karris startet op på – han kontakter resten af
gruppen for videre forløb. Frist inden 1 marts.
- Ok Sponsor ligger ved Karris.
Aftale med Alex omkring hjemmeside – Annie taler med Peter om
problemet inden Alex kontaktes.
- Niels skal til møde med Formændene for Ribe Amts golfklubber
d.16/1 hvor han igen tager det med, at vi gerne vil med i A11.
- Facebook – Karris og Niels har ryddet op i FB siderne.
- Inden 1 feb. Har Niels købt PC til Karina. Karina sender billede til Niels
af rullemus.
- HJB taler med Sigfred omkring hvordan man ændrer teksten i Probox.
• Nyhedsbrev
Skal ud senest medio feb.
• Medlemstal – vi har mistet 58 medlemmer
set i forhold til samme tidspunkt sidste år.
• Infonyt – dato for udsendelse – midt i marts.
Skal hedde InfoNyt igen. Punktet om for sent udmeldelse koster 350 kr
skal med.
Karsten skal have taget nye billeder af bestyrelse osv.
• Aktivitetsplan – for sæsonen blev fastsat.
•
• Sponsorer – til annoncer & matcher
Kirsten spørger Kjøgx. Deadline for tilbagemelding er 15/2-20.
Sommerturnering – Karris står for turneringen og spørger Kronjylland om
matchsponsor.

• Planlægning af matcher i 2020 – Hans Jørn tilretter planen, turneringer
og Golfbox.
• Opstarts aften – menu – hvad serverer vi (mad/drikkevarer) Annie og
Kirsten aftaler med Michael (restaurant).
Præsentation af ny forpagter. Ros til greenkeeperne. Annie laver et
udkast til ”tale”.
• Oprydnings match
Hans Jørn og Flemming P. skal aftale mad med Michael og vende tilbage.
• Rykker procedure
14 dage efter betalingsfrist udsendes venlig rykkermail, efter 14 dage
yderligere skal de ringes op.
• Lokale tilskud
Annie har talt med kommunen – der kan søges tilskud på 130 kr. til hver
af de medlemmer under 25 år. Vi har pt 29 medlemmer under 25 år. Det
skal der ansøges om – Karina ansøger. Varde Kommune, Kultur og Fritid
Berit Andreasen. Flemming Karris sender ansøgningen.
• Deal – Begynderudvalg
Deal på 300 kr. og så får de bolde gratis (men skal betale chip). Der bliver
lagt på FB og i nyhedsbrev, at alle medlemmer må få et gavekort til
prøvemedlemskab til venner og bekendte.
Hans Jørn gennemgik referatet fra Begynderudvalgets møde.
• Klubmester – hjemmeside
Niels skaffer navne og billeder til Annie, så hun kan opdatere
hjemmesiden, inden 1. Marts
• Eventuelt
Niels fortæller at der er sidste tilmelding til Regionsgolf snart. Der aftales
at der tilmeldes de samme antal hold.

