Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde

Mandag den 6. april 2020 (Skype)
Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bruno Petersen/BP, Jon Magnussen/JM og Lars
Lykkegaard Jensen/LLJ
Fraværende: Bodil Vidarsson/BV

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
2. Orientering m.v. fra formanden:
a. FMY bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Lars Lykkegaard Jensen.
Lars fortalte lidt om sig selv, herunder at han er uddannet serviceøkonom og bogholder. Bosat i
Hjørring. Han beskæftiger sig også med markedsføring/management/PR.
b. Momsrefusion. Revisor Peter Christensen fortsætter undersøgelserne og der arbejdes i
bestyrelsen videre med projektet.
c. Ny samspilsaftale?
Bestyrelsen har valgt at sige nej tak.
d. Nye medlemmer, golfens dag, andet?
Det blev drøftet om der kan gøres andet end deltagelse i golfens dag. Bestyrelsen undersøger
nærmere med Carlo, herunder om der kan sammensættes en gruppe med 2 eller 4 personer,
der inviteres. Endvidere blev drøftet en introduktion via Facebook. LLJ fik bevilget et budget på
500 kr til annoncering på FB.
e. Corona situationen – er vi der vi skal være?
Det blev vedtaget, at vi forsat følger DGU’s udmeldinger.
f. Carlo har forespurgt til åbning af shoppen, og bestyrelsen er enige om, at han må åbne for
købende kunder og under hensyntagen til, at klubhus, toiletter m.m. forsat er lukkede, ligesom
der skal tages hensyn til, hvor mange kunder der må være i shoppen jf. Sundhedsstyrelsens
retningslinjer.
3. Orientering mv fra næstformand
a. SGN / GNG – sidste nyt, effektuering i Golfbox
Annonceres via golfbox og i klubben.
b. De tre – ny aftale
Sindal og Løkken. Samarbejdet fortsættes. Dog er der fra Sindals side ønsket sat en
begrænsning på således at aftalen gælder fra standerhejsning til den 31. oktober.
Annonceres via golfbox og i klubben.

4. Regnskab / budgetopfølgning
BV havde meldt afbud.
Debitorlisten er opdateret.
Det er stadig sådan, at betaler man ikke sit kontingent, så blokeres den lokale og nationale spilleret.
Åbnes først igen, når kontingentet er betalt.
5. Orientering fra udvalgene
• Husudvalg
BP havde spørgsmål til drøftelse i forbindelse med opsætningen i golfbox.
Listen med Årets golfer føres ajour. Der rettes forespørgsel til Jan Christiansen herom.
Hjemmesiden opdateres med billeder af BP, JM og LLJ
•

PR- og Markedsføring
LLJ laver Facebook-opslag efter aftale med Carlo og begynderudvalget.

•

Digital Strategi
Intet til drøftelse

•

Eliteudvalg
Intet til drøftelse

•

Turneringsudvalg
Intet til drøftelse

•

Sponsorudvalg
KE orienterede om ordningen med HTC samt øvrige sponsorer, herunder opfordrede han til, at
man benytter visitkortordningen.

•

Juniorudvalg
Der er 12-14 medlemmer i juniorafdelingen.

•

Baneudvalg
FMY orienterede bl. a. om hul 8. Orienteringspunkter fremsendt på særskilt bilag.

6. Punkter til næste møde
7. Diverse
Intet fremkommet
8. Kommende møder: Skype den 11. maj 2020, kl. 19.00 samt 8. juni 2020 kl. 19.00.
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