BLOKHUS GOLF KLUB
Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag 13.4.2016 kl. 16.00 i klubhuset.

Til stede:

Kristian Hedelund, Tom Bille, Bent Jørgensen, Lars Bender, Jan Mikkelsen, Willy Jørn
Larsen og Dan Stage.

Afbud:

Birthe Østergaard, Jytte Verwohlt.

1 Godkendelse af sidste referat.
Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.

2 Siden sidst fra Formanden.
Hole-in-one sponsor: Ole Secher har meddelt, at han ikke længere vil kunne fremskaffe whisky til
brug for hole-in-one præmier. Bent Jørgensen tilbød at sponsere forbruget i indeværende år og
Kristian Hedelund vil tage kontakt til mulige sponsorer derefter.
Blokhus Golfcenter: Kristian Hedelund bekræftede, at Dan Stage, Blokhus Golfcenter, vil deltage i
bestyrelsesmøderne ad hoc efter behov - men kun som observatør.
Begynderudvalg: Bestyrelsen kunne bekræfte, at vi byder Lissi Pedersen velkommen tilbage til
begynderudvalget.
Dronninglund Golfklub: Bestyrelsen kunne bekræfte, at vi ikke ser et behov for ændringer i den
indgåede aftale med Dronninglund Golfklub.

3 Økonomi.
Budgetopfølgning per 31.03.2016 blev gennemgået, og formand og kasserer har haft et møde med
Centeret og her konkluderet, at vi sammen med Centeret vil finde indtægter til klubben svarende
til tabet fra sponsor indtægten svarende til DKR 10.000,-. Vi er pt 674 medlemmer.
Jan Mikkelsen vil kontakte mulig ny revisor for at søge en yderligere besparelse.

4 Medlemsmøde 2016.
Bestyrelsen takker for den positive stemning på Medlemsmødet 2016, hvor der fremmødte ca. 80
medlemmer.

5 Møde med de interne klubber.
Bestyrelsen takker for den engagerede deltagelse i bestyrelsens møde med de interne klubber.
Efter evaluering besluttede bestyrelsen, at nyheder fra de interne klubber fremover samles i en
speciel og dedikeret boks på hjemmesiden. Lars Bender vil tage emnet op med Kenneth Sparre.

6 Drift af Caféen.
Bestyrelsen besluttede at caféens åbningstider fremover skal vises også på klubbens egen
hjemmeside og Lars Bender vil sørge herfor.

7 DGU kort.
De nye DGU kort er kommet og runddelt.

8 Ambassadørmatch.
Blokhus Golfcenter vil fremstille en folder for invitation til afholdelse af Ambassadørmatch Søndag
5.6.2016 og Tom Bille vil skaffe kontakter til relevante firmaer.

9 Golfens dag.
Golfens dag afholdes søndag 17.4.2016, som uheldigvis falder sammen med Parmatch Klubbens
åbningsmatch. Kristian Hedelund, og muligvis Pia Bender, vil fungere som hjælpere.

10 Rabat for brug af buggys.
Bestyrelsen konkluderede at den bestående rabatordning for gentagen brug af buggys er rimelig.

11 Info fra udvalg.
Regel og Hcp: Udvalget har afholdt en regelaften med 20 fremmødte klubmedlemmer.
Bestyrelsen har modtaget en klage fra et medlem over dels at der blev spillet i en 5 bold, og dels at
der efterfølgende blev talt med meget uheldigt sprogbrug. Efter evaluering besluttede bestyrelsen
at forfølge sagen dels som en disciplinærsag, idet der blev spillet i en 5 bold, og dels som en
etikette sag, idet der blev anvendt utilstedeligt sprogbrug. Lars Bender vil forfølge begge sager.
Turneringsudvalget: Bestyrelsen er meget glad for den store opbakning til åbningsmatchen og den
gode stemning, som den blev afviklet i.

12 Godtgørelse for kørsel.
Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesmedlemmer vil fra dags dato kunne får kørselsgodtgørelse
efter statens laveste takster for deltagelse i relevante møder afholdt andre stedet end i Blokhus.

13 Eventuelt.
Klubflag: bestyrelsen bemyndigede Lars Bender til at indkøbe 10 nye klubflag med logo
Long distance medlemskab fra udlandet: Bestyrelsen bekræftede at også golfere hjemmehørende
i udlandet kan opnå long distance medlemskab i Blokhus Golfklub.
Venskabsmatcher interne klubber: Efter evaluering vedtog bestyrelsen at fastholde de
nuværende regler med halv green fee for gæstespillere til venskabsmatcher i de interne klubber.

14 Næste møde.
Følgende bestyrelsesmøde er fastlagt:
-

Tirsdag 31.5.2016 kl. 16.00 i Blokhus Golfklub .
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