Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 09. september, 2019, kl. 18:30
Bestyrelse: Jan Christiansen (JC), Jesper Gammelgaard (JG), Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup (FMY),
Jens Peter Thomsen (JPT), Bjarne Krogh (BK) Kurt Eltved (KE)
Ansatte: Vivi Poulsen (VP), sekretær
Fraværende: Afbud BV, BK, JPT og FMY

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af sidste møde
Godkendt og underskrevet

2.Orientering fra formanden
-I henhold til vedtægterne skal der være 4 fremmødte til bestyrelsesmøde, således er bestyrelsen
ikke beslutningsdygtig ved dette møde.
-Der er afholdt møde med Carlo, som har fået udkast til ny ansættelsesaftale. Carlo vil gerne have
tid til at afklare ting med Vivi og vil vende tilbage. Bestyrelsen bestræber sig på at dette afklares
inden 1. oktober.
-JC og BV har haft møde med banken, som hilste spareplanen velkommen og håber på fortsat godt
samarbejde. Banken er villig til fremad også at hjælpe klubben med eventuelle likviditetsbehov.
-Bestyrelsen er blevet kontaktet af Hvide Klit til en drøftelse af evt. fremtidige samarbejder.
-Til SGN-mødet 30/9 i Sæby er der fremkommet forskellige løsningsforslag fra klubber omkring det
fremtidige samarbejde, som der skal tages stilling til. Hirtshals deltager med to fra bestyrelsen.

2. Regnskab / budgetopfølgning
-På nuværende tidspunkt kan vi konstatere at de budgetterede indtægter vil blive indfriet.
Bestyrelsen bestræber sig på at overholde omkostningsbudgettet, så klubben som minimum
kommer ud med det budgetterede driftsresultat.

3. Orientering fra udvalgene
Husudvalg
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PR-og Markedsføring
-Der arbejdes stadig på den nye hjemmeside og den gamle hjemmeside udfases senest 1.
december 2019.

Digital Strategi
Eliteudvalg
-Holdet er rykket fra 4. div. ned i 5. Der arbejdes på at stille et hold i 5. div. og et seniorhold i
kvalifikationsrækken til næste sæson.

Turneringsudvalg
-En meget fin Abstrakt-turnering er afholdt 24. august, ligeledes er Hirtshals Closed, som
klubbens sidste turnering afholdt 8. september.

Sponsorudvalg
-Foretager besøg til den kommende sæson.

Juniorudvalg
Baneudvalg
-Referat fra baneudvalgsmødet 5. september vil blive sat ind på hjemmesiden.

Baneservice
Sekretæren
Punkter til bestyrelsens behandling

6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen

7. Eventuelt
8. Kommende møder: 14/10, 4/11, 9/12

Referent: Vivi Poulsen
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Jan Christiansen

Jesper Gammelgaard

Bodil Vidarsson

Formand/Spons./Hcp/Begynd.

Næstform./Turn/IT/PR/Elite

Kasserer/Strategiudvalg

Flemming Myrup

Jens Peter Thomsen

Bjarne Krogh

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi.

Husudvalg

Spons./Bane/Junior

Strategiudvalg

Kurt Eltved
Sponsorudv./ PR
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