Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA),
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie
(SL), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann
(TR), Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Lars Rysgaard (LRY),

Dagsorden:
1. Nyt fra Proén
2. Godkendelse af referat fra den 25. november 2015
3. Visionsdag
4. Forslag til generalforsamlingen
5. Generalforsamling 2016
6. Økonomi:
Budget 2016 / Regnskab 2015
7. Næste møde

29/2-16

8. Eventuelt

Ad.1: Nyt fra Pro’en
Lars havde ikke noget at berette.
Ad.2: Godkendelse af referat fra den 25. november 2015:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
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Ad.3: Visionsdag
Opgaverne til visionsdagen blev fordelt og alle er klar til visionsdagen

Ad.4: Forslag til generalforsamlingen
Bestyrelsen har kun forslag til kontingentændringen til generalforsamlingen.
Ad.5: Generalforsamling 2016
Per Kristensen og Karsten Fabrin er på valg i år.
MK kontakter skolen om lån af lokale samt dirigenten om han vil hjælpe igen.
Ad.6: Økonomi:
Budget 2016 / Forventet 2015 samt oktober2015
Vi gennemgik første udgave til budgettet og PK samt MK går i gang med anden
udgave og de indskydelser der kom fra resten af bestyrelsen. Mht. regnskabet er det
sendt til revisor, som er ved at gennemgå det.
Ad.7: Næste møde
Mandag d. 29. februar
Ad.8: Eventuelt
MK finder en frivillig der vil overtage arbejdet med at være Webmaster på
hjemmesiden, da MA gerne vil overdrage dette arbejde.
Samtidig vil vi forsøge med at lave regelspørgsmål løbende på vores hjemmeside over
året.
Begynderudvalget vil oprette en lukket Facebook side for vores nybegyndere. Her vil
de kunne finde spillemakkere, regelspørgsmål, spilletidspunkter samt andre relevante
oplysninger for denne gruppe.
Vi har haft møde med kommunen og bestigelse af vores broprojekt på hul 5.
Kommunen kom med nogle idé’er til hvordan vi vil kunne lave broen.
Men disse ændrede tiltag vil vi indsende en ansøgning om opførelse af en ny bro.
Bestyrelsen er blevet enige om at vi fremover vil benytte os af et inkasso firma for at
få inddraget de penge vil måtte have stående ude.
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________________________

__________________________

Formand: Per Kristensen (PK)

Næstformand: Karsten Fabrin

(KF)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

_______________________
Medlem: Michael Andersen

(MA)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Mark Vildbrad (MV)
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