Albertslund Golfklub
Bestyrelsesmøde den 20.10.2020
Knud, Susanne, Svend, Aksel, Erik, Bjørn, Inge, Lene og Jesper.
Formanden
•

Tidsbestilling i Golfbox – vi forsætter forsøgsordningen, dog med et par ændringer, så
der nu kan bookes i minuttal 10 og 40 – samtidig ridser vi lige op, hvem der har
forkørselsret, og hvordan man fletter.

•

Regionalmøde Hillerød den 9.11.2020 – Aksel og Svend deltager.

Kasseren
Debitorlisten: Ser umiddelbart fint ud.
Udvalg
Ungdomsudvalget:
Klubhus:
Turneringsudvalg:
Sponsorudvalg:
Baneudvalg:
• Der er modtaget et tilbud på, at få hegnet forhøjet – prisen er 437.000 kr. og dermed
ikke aktuelt på nuværende tidspunkt.
Begynderudvalg:
Regel- handicapudvalg:
Informationsudvalg:
Klub i Klubberne:
•
•
•
•

Hopla
60’er
Dame
Herre

Sekretæren
Opgaver der kræver styring:
Ny hjemmeside:
Aksel er tovholder – deltagere: evt. Anders Christensen (Klubnyt) – Poul Bregendahl
Vi undersøger om der er hjælp eller tilbud at hente hos kommunen, DGU eller DGI
Mindst 2 firmaer har givet et bud – og flere kan søges.
Hjemmesiden indretning og design. Hvem skal kunne redigere hvilke sider
De tre områder hjemmesiden skal dække:
- Aktuelt – opslag, nyheder (redigeres ofte)
- Faste punkter. Orientering, kalender, oplysninger
- Historik – mestre, hole-in-one – generalforsamling
Siden retter sig mod: Medlemmer, gæster, nye medlemmer

Nyt IT-system:
Margit er tovholder – deltagere: Lene og Aksel
Nye pc-er. Alt gemmes i ”skyen”. Materiale flyttes over fra gammelt til nyt.
Heraf afledes print – især print af scorekort.

Nye scorekort
Jesper er tovholder
Processen skal føres til ende – logo’er og QR kode til lokale regler skal på plads – prøvetryk og endelig
udgave. Så skal programmet sættes op og afprøves. Hænger uløseligt sammen med det nye IT.
Afventer rating af banen og den nye Handicapregulering, inden vi er helt i mål.

Nyt handicapsystem
Peter Skovborg er tovholder - deltagere: Poul Bregendahl, Søren Andersen, Jan Hjortshøj
Vi skal ikke selv gøre så meget.
Nye omregningstabeller modtages fra DGU og skal sættes op og mangfoldiggøres
Besøg af rater i klubben - Rating af banen er ikke helt på plads.
DGU – Nick Hüttel – skal aktiveres.

Årskalender – afholdes sidst i november
Peter Skovborg er tovholder – Grupperne lægger selv aktiviteterne ind i Golfboks.
Lene laver en vejledning i samarbejde med Jesper.
Alle klubbens grupper indkaldes til samlet møde for at koordinere datoer
Skabelon laves og udfyldes.
Husk Frivillighedsdagen, Årsmøde, ………

Golfbox
Svend er tovholder Afgørelse af om tidsbestilling skal videreføres.
Tider sættes korrekt ind i Golfbox
Turneringsudvalg
Økonomi
Jesper er tovholder – Knud kommer med et oplæg – Susanne hjælper til.
-

Ønsker til budget 2021
Regnskabsafslutning – indhentning af udeståender Materiale til generalforsamling
Kontingentopkrævning 2021

