Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 9.december 2019, kl. 18:30
Bestyrelse: Jan Christiansen (JC), Jesper Gammelgaard (JG), Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup (FMY),
Jens Peter Thomsen (JPT), Kurt Eltved (KE)
Referent:
BV
Fraværende: BK

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af sidste møde
Godkendelse af referat.

2.Orientering fra formanden
•
•
•

•
•
•
•
•

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn har valgt at imødekomme vores ansøgning vedr.
etablering af vanding på hul 8 med i alt 69 tdk.
Vi har købt 2 ny servicerede maskiner til banen.
11/11 blev der holdt infomøde, hvor 38 medlemmer + bestyrelsen deltog. Bestyrelsen lovede at
komme med beskrivelser af opgaver, som man skal kunne melde sig til.
Listen er nu udarbejdet, og udsendes snarest.
På opfordring af et medlem, overvejer betyrelsen at sende ansøgning til Nordea fonden, der
skal dække transport af eventuelle ungdomsspillere til HGK.
Julebasaren blev afholdt 7/12, og var velbesøgt.
3-4 personer skal på kursus i denne uge i modulet Golf Box.
Bestyrelsens ros til frivillige, der ombetrækker stole, som klubber i klubben er medfinansierende
af.
Golfens dag 26/4 2020 og Spil med dag 23/8 2020.

3.Regnskab / budgetopfølgning
Regnskab ultimo november blev gennemgået, indtægter og indtjening er marginalt bedre end budget.

4.Orientering fra udvalgene
Husudvalg
Digital Strategi
JG: den nye hjemmeside er oppe at køre nu.

Eliteudvalg
1

Eliten planlægger forårstur den 27/3 til 29/3 2020 til Tyskland.

Turneringsudvalg
JG fremlagde foreløbigt udkast til årskalender, der er gennemgået med Carlo.

Sponsorudvalg
Skallerup Seaside besøges i morgen, for at aftale ny sponsoraftale.

Juniorudvalg
Baneudvalg
•
•
•

Bro på hul 4 er lavet flot i stand af Helge
300 stk. røde pæle til hele banen er klar til sæsonstart.
Drænprojekt på hul 15 er afsluttet.

5.Punkter til bestyrelsens behandling
6. Eventuelt
JG: TDC-aftalen er nu opsagt.
JG: Betalingsautomater, Vending Cat, Logos skal være kontaktløse, men forslaget er udskudt igen, og vi
Stiller det i bero.

7. Kommende møder: 13/1 2020 og 10/2 2020.

Referent: Bodil Vidarsson
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