Referat fra bestyrelsesmøde den 06-05-2020
Kontoret
Opgaver som Jesper kan lave derhjemme
•
•
•
•
•

Bogføring af regninger
Indbetaling og bogføring af kontingent
Lønudbetaling og udbetaling af feriepenge
Ny overenskomst pr. 1/3 (3F Gartner)
Oprette medlemmer, når de har været forbi Inge først.

Mails
Svend, Knud og Lene besvarer mails + Erik Jensen og Jesper i det omfang, han kan.

Kontoråbningstid
Erik Jensen, Erik Pedersen, Peter Skovborg og evt. Bjarne Meyer er kontorholdet.
Åbningstider mandag og onsdag 16-18

Buggy
Vi skal have købt en nøgleboks (Svend)
Bestilling via Golfbox – hvor man via mail får kode til nøgleboks og vejledning.
•
•
•
•
•
•
•

Nøgleboksen sidder i gangen i klubhuset.
Bruger henter nøglen til garagen i nøgleboksen.
Bruger skriver sig i bogen - og betaler 100 kr. via MobilePay (skriver Buggy i teksten)
Nøglen til selve Buggy’en ligger under sædet
Husk at tage stikket ud inden du kører
Husk at sætte stikket i, når du parkerer i garagen efter runden.
Buggyen skal lade i 5 timer, inden den kan bookes igen.

Holdning til ’Stadion uden motorsport’
Klubben forholder sig neutral.
Åbning af terrassen
Vi følger stadig DGU’s og regeringens retningslinjer.
Terrassen bliver malet onsdag/torsdag i uge 20.
Rengøring
Vi skal sikre at toiletter bliver rengjort min. hver anden dag – Inge tager kontakt til Alice

Referater
Siden Jespers fravær, har det knebet med referaterne. Bestyrelsen er enige om at samle op og udgive de
referater, der er lavet.

Grus på sti til driving range
Bringes i orden når det er muligt

Banelukning den 25. maj
Der skal ordnes greens, og der arbejdes på flere greens ad gangen – Greenkeeperne vil meget gerne have
banen lukket, så de ikke skal se sig over skulderen hele tiden.
Det giver også spillerne en dårlig oplevelse.

Boldopsamler
Bilen til boldopsamling er færdig. Der er forslag om at bruge vores Gator? – Knud undersøger, hvad vi har
råd til.
Kan vi få tilskud fra DIF
Vi har mulighed for at søge Corona-tilskud hos DIF. Knud skriver en ansøgning.
Det kan være tabte indtægter i forbindelse med manglende rekruttering, manglende greenfee indtægter,
tabt omsætning på salg af øl, sodavand og kaffe. Ligesom tab af indtægter fra vores sponsorer.
Tidsbestilling i Golfbox
Meningerne er delte om tidsbestilling i Golfbox.
Så længe der er restriktioner i forhold til afstand og forsamlinger, fastholder vi, at der skal bestilles tid i
Golfbox. Vi følger udviklingen, og justerer hen ad vejen. Nye retningslinjer meldes ud på vores hjemmeside.

Tiltag, for at få nye medlemmer
Funnel First er midlertidigt sat i bero.
Vi håber at kunne lave et arrangement efter sommerferien.
Træning for nye medlemmer og begyndere fra sidste år
Jacob har startet begyndertræning om mandagen – da der ikke er så mange nye, så må begyndere fra
sidste år også gerne deltage, indtil der kommer flere ny indmeldte spillere.
Juniortræning
Vi forventer at vores juniortræning starter op onsdag den 13. maj kl. 16 (dato og tid kan ændres)
Da vi fortsat ikke har fundet en ny træner til juniorerne, vil vi om onsdagen primært have banetræning –
dvs. vi går på banen og træner vores spil, regler og etikette. Vi vil så prøve at få etableret nogle Juniorkurser
i shortgame, langt-, og kort spil.

