Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag 13. januar 2020, kl. 18:30
Bestyrelse: Jan Christiansen (JC), Jesper Gammelgaard (JG), Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup (FMY),
Jens Peter Thomsen (JPT), Kurt Eltved (KE)
Fraværende:

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af sidste møde
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. januar 2020. Referat fra sidste møde blev godkendt. Dette samt
de seneste to referater underskrives på næste møde.

2. Orientering fra formanden
Af helbredsmæssige årsager har Bjarne Krogh meldt sig ud af klubben, og han er derfor udtrådt af
bestyrelsen.
Bestyrelsen har endnu ikke fundet nok kandidater til valg til bestyrelsen for de 4 der går ud. Medlemmerne
opfordres til at komme med kandidater.
Der har været en mindre men mystisk brand i laden, der hurtigt blev slukket inden der skete for megen
skade. Det er anmeldt til politiet og de har udtaget prøver. Vi venter stadig på svar vedr. eventuel årsag.
Vigtigt at understreje, at det er medlemmernes egne forsikringer der skal dække skader på udstyr opbevaret
i klubben.
Der er kommet få udmeldelser efter tidsfristen. Bestyrelsen henholder sig til vedtægterne i relation til
ønskede refusioner.
Anders Martensen er ansat som flexmedarbejder fra 15. januar 2020.
Der indkaldes til generalforsamling via Golfboks og hjemmeside. Der vil på generalforsamlingen ikke blive
serveret mad som tidligere grundet den nedsatte servicering i forbindelse med de gennemførte besparelser
på personalesiden. Kaffe samt andre drikke med en småkage til vil være til rådighed.
BDO inviteres til næste bestyrelsesmøde for regnskabsgennemgang.
18 frivillige har meldt sig siden sidste opfordring. Der er plads til flere, så kom frit frem. Der er også nogle der
uopfordret gør lidt rent og støvsuger af og til, tak for det.
Årets golfer blev udpeget blandt flere egnede kandidater. Afsløres på generalforsamlingen.
Rammerne med klubmestre mm., bliver ajourført til ophængning i klubhuset.

3. Regnskab / budgetopfølgning
Det foreløbige regnskab for 2019 blev gennemgået. Viser et resultat på ca. 40 TDKK. hvilket er ca. 30 TDKK
bedre end budgettet.
Første udkast til budget for 2020 blev drøftet og gennemgået og forventes godkendt på næste møde.
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4. Orientering fra udvalgene
Husudvalg
Taget ved laden var ved at blæse væk under den sidste kraftige blæst. Der er megen råddenskab der skal
udbedres, og her har Helge vist sin store velvilje og vil udbedre det til materiale prisen.

PR-og Markedsføring
Digital Strategi
Eliteudvalg
Turneringsudvalg
Sponsorudvalg
Der undersøges for ny leverandør til udarbejdelse af skilte til klubben.

Juniorudvalg
Baneudvalg
Baneservice
Sekretæren
5. Punkter til bestyrelsens behandling
6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen
7. Eventuelt
8. Kommende møde: 10.2.2020

Referent: Jan Christiansen

Jan Christiansen

Jesper Gammelgaard

Bodil Vidarsson

Formand/Spons./Hcp/Begynd.

Næstform./Turn/IT/PR/Elite

Kasserer/Strategiudvalg

Strategiudvalg

Flemming Myrup

Jens Peter Thomsen

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi.

Husudvalg

Kurt Eltved
Sponsorudv./ PR
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