Referat - bestyrelsesmøde
4. januar kl 17 – Toldervej 12
•

Regionsgolf – Kim er formand for Regionsgolf
Der skal tilmeldes 2 veteran samt 1-C og 1-D hold. Kim tilmelder holdene.
Karina får Kim meldt til som Klub koordinator hos Regionsgolf. (Karina har
sendt mail til Kim, hvor han selv tilmelder sig som koordinator ifølge aftale med
Kim)

•

DGU turneringen
Adam bliver kontaktperson. Karina og Hans Jørn tager med til mødet sammen
med Adam og Peter. Karina får Adam registreret.

•

Aktivitetsplan – matcher o.l.
Opstartsaften (Karris, Tage og Annie) d. 16/3 – Annie aftale med Klaus
angående spisningen og koordinerer med Kurt Leth.
Hjertestarter kursus (Karina og Tage) afholdes en hverdagsaften i slut marts.
Dato kommer senere. Karina og Tage følger op på, at få arrangeret denne
begivenhed
Oprydningsmatch (HJB, Karris, Karina) lør.26/3 – Karris aftaler med
Peter/restaurant ang. Stegt flæsk og persillesovs og aftaler det praktiske med
Preben. Karina udsender indbydelse i samarbejde med Karris og HJB Begynderstart (Kim, Karsten, HJB) tirsdag 5/4-22 kl. ca. kl. 17.
Matcher:
18/4 Puma - 2. påskedag – (Kirsten og Annie)
24/4 DGU turnering (Adam- Karina)
15/5 McDonald’s (Annie og Tage)
6/6 Meny - 2. pinsedag – (HJB og Tage)
12/6 Race to Thailand – (Peter – Adam)
23/6 Skt. Hans match – (Karsten, Kirsten og Annie)
25/6 Maraton golf – (Annie, Karina, HJB), Karris hjælper dagen før.
13-14/8 Klubmesterskab (Kim, Karsten og Niels) morgenmad lørdag og frokost
søndag.

28/8 Esmark (Kim og Tage) Er aftalt med Henning Borg, Esmark
9/9 Company Day - alle
24/9 Sponsor/hjælpermatch – (Karris, Karsten og Niels)
8/9 Feriekompagniet – (Kim og HJB)
6/11 Generalforsamling – (Karris og Karsten)
27/11 Julematch – (Karris, Kim og Karsten)
Senest 4 uger før matcherne skal Karina kontakte match lederen. Karina laver
en liste over de oplysninger, som hun skal have og udsender den til lederen.
Hvilke typer matcher afgøres næste bestyrelsesmøde.

Karina booker i golfbox. matcher starter kl. 9.00 medmindre andet aftales
senere.
Tage skriver i hvert nyhedsbrev omkring de næste 2 måneders matcher
•

Opstarts aften - hvad kan vi? – hvad skal det koste? –menu?
Kl. 18. Der tales om aktivitetsplanen (printes ud) og evt. omkring banens
planer.
Orientering omkring oprydningsdagen og årets arrangementer. Opfordre om
deltagelse i Klubmesterskab.
Klubben – maden skal koste ca. 150,- + kaffe. Deltagerne betaler 100 kr. og
drikkevarer. Karris, Tage og Annie tager sig af aftalerne.

•

Sponsorer til kommende sæson (Karsten har listen)
Listen sendes rundt til alle.
1. feb. er deadline, derefter skal Karina sende fakturaer ud.

•

Ændringer i måden vi afholder matcher, kan vi gøre det bedre og ændre det så
vi kan få flere til at deltage? Emnet blev talt igennem!

•

Rekruttering? – opslag til nybegyndere-hvad skal det koste? Ca. kr. 750,- +
bolde for kurset – hvis de melder sig ind, får de et gavekort på 250,- til
Proshoppen. Arne kontaktes efter deres møde på torsdag i
rekrutteringsudvalget. Begynderudvalget taler med Adam omkring gavekort?

•

Evt.
Karsten laver en skabelon til Nyhedsbrevet, så Tage kan overtage det derfra.
Kim har talt med Henning Borg fra Esmark og han har givet tilsagn til 1500,- kr.
for annonce i Nyhedsbrevene. Faktura er sendt ud.

•

Annie har talt med Peter om vi kan lave et marketingsfremstød, da der har
været store kontingent stigninger i Esbjerg Golfklub. Hvis Peter får lavet en
annonce, vil klubben give 10% af annoncen, men max 2500 kr. Evt. noget op på
FB, hvor vi skriver ”er du træt af kontingent stigninger på dit golf….” Karris og
Karsten tager det op i rekrutteringsudvalget. Annie vil ændre vores pris på
hjemmesiden, så vi har en fast pris + oblig.bolde og trænerbidrag.

•

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 24/2-22 kl. 17 hos Tage.

