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Side 1

1.

Godkendelse af referat, møde # 16 fra 30.
juni 2020
Referat # 16 af 30. juni 2020
Ingen bemærkninger.

2.

Godkendelse af dagsorden og afklaring af
habilitet
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Ingen bemærkninger.

3.

Orientering
Formanden
Mollerup har modtaget en bevilling på 30.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje. Pengene er bevilget til ’Familiegolf – et tilbud til børn og forældre i lokalområdet’. Aktiviteterne skal gennemføres inden udgangen af
oktober.

4.

Økonomi
a) Halvårsregnskab
Der forelå halvårsregnskab. Vi har i 1. halvår haft store udfordringer pga.
corona. Vi når ikke vores forventede omsætning, men har kunnet spare på
en række områder, således at vi forventer et positivt resultat på niveau
med det budgetterede – trods udfordringer med corona.
b) Budgetprocedure vedr. budget 2021
HC gennemgik budgetproceduren vedr. budget 2021. Jan udsender snarest
skabelon til de budgetansvarlige. De budgetansvarlige indmelder udkast til
budget senest 18. september.
c) Koncertaktiviteter i Mollerup
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Koncertgruppen har planlagt 3 koncerter i Mollerup i sensommeren. Koncerterne skal skabe stemning og hygge, være med til at brande klubben og
skabe omsætning i cafeen. Orientering om økonomien i koncertaktiviteterne. Koncertaktiviteterne skal principielt være selvfinansierende.

5.

Temadrøftelse: Banen
EB forelagde drøftelser i baneudvalget vedr. vinterbane 20/21. Udvalget
har drøftet, om det er muligt at spille til sommergreens hele året på udvalgte huller. EB bad om bestyrelsens synspunkter ift. de mulige ulemper,
der måtte følge af hele året at spille til sommergreens.
Drøftelsen viste to forskellige holdninger til oplægget. Nogle af bestyrelsens medlemmer argumenterede for et forsøgsprojekt, som i givet fald kan
afbrydes, hvis slitagen viser sig for stor. Sommergreens (selvom det kun er
på udvalgte huller) vil fremme klublivet om vinteren, hvor mange af vores
medlemmer kører til naboklubber med sommergreens.
Andre bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke at risikere skade på greens,
som pt. står rigtigt godt. Det vil tage for lang tid at bringe greens tilbage til
den gode stand de er i nu.
EB konkluderede, at det næppe bliver i år et sådant forsøgsprojekt kan
iværksættes, men at man i stedet vil lave noget i retning af den løsning,
Hobro har (vintergreen kort før den rigtige green).

6.

Organisation
a) Planlægning af generalforsamlingen.
Bestyrelsen ønsker, at den udskudte generalforsamling afholdes snarest
muligt under forudsætning af, at det kan ske under betryggende forhold
ift. coronasituationen. Der er en mulighed i slutningen af september i Margerithallen i Vejlby Risskov centret. Udlejning er dog betinget af, at testcentret på parkeringspladsen er fjernet i god tid inden. HC arbejder videre
med at finde en dato snarest muligt.
b) Strategidag for bestyrelsen i efteråret?
Vi arbejder med at gennemføre en strategidag for bestyrelsen i efteråret,
sandsynligvis en lørdag i sidste halvdel af oktober.
c) Arbejdsgruppe vedr. begynderarbejdet, regelundervisning mv.
Bestyrelsen bad AS være formand for arbejdsgruppen. Udvalgets medlemmer udpeges snarest.
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d) Medlemsundersøgelse
EB, TBH og HC har haft møde med en konsulent fra DGU vedr. en medlemsundersøgelse. Bestyrelsen tilsluttede sig, at vi går videre med processen. Vi regner med at gennemføre en medlemsundersøgelse i september.

7.

Drift og driftsoptimering
a) Indsatsområder vedr. banens tilgængelighed
HC gennemgik et katalog med en række forskellige tiltag, der kan arbejdes
med for at sikre, at flest muligt kan komme ud at spille. Det igangværende
forsøg med elektronisk boldrende er ét af disse. Opfølgning på medlemmer, som reserverer tider, men ikke bekræfter, er et andet muligt indsatsområde.
Vedr. elektronisk boldrende:
Bestyrelsen besluttede at forlænge forsøgsperioden til d. 10. september,
dog således at boldrendetiderne fremover er kl. ’hel’ og ’halv’.
Vedr. ubekræftede tider:
Bestyrelsen besluttede, at spillere som bestiller tider, men ikke bekræfter
dem, efter d. 15. august kan idømmes en bøde på 100 kr. I gentagelsestilfælde bliver spilleretten blokkeret. Der udsendes skrivelse til medlemmerne om dette.
b) Spiltempo.
AS orienterede om en dag, hvor langsomt spiltempo havde afstedkommet
flere uheldige episoder. AS opfordrede til mere fokus på spiltempo. I første
omgang kommer vi med en kraftig opfordring i nyhedsbrevet. Desuden
skal vi kigge på øvrige tiltag, som kan øge opmærksomheden på spiltempo.

8.

Eventuelt
Ingen bemærkninger

9.

Næste møde
Tirsdag d. 8. September.

10.

Personale og fortrolige sager
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Mødet hævet kl. 20.40
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