Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 11 marts 2016 kl. 15.00

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden – tilføjelse af eventuelle yderligere punkter.
2. Godkendelse af sidste referat fra d. 16 januar 2016.
3. Generalforsamling d. 28 marts kl 9.00
På valg er til bestyrelsen
Jens Jørgen Schmidt
Flemming Lassen
Christian Riggelsen
Som suppleanter Kim Møller og Inge Clausen.
Som revisor er det Birthe Bach
Forslag til dirigent Palle Bach
4. Vores kasserer ønsker sig afløst når vi har et nyt emne. Økonomiprogrammet er nemt at gå til for
en ny – så det er en overkommelig opgave. Aage vil gerne deltage på banearbejder.
5. Resultat af brugsretsaftalen med Enjoy.
6. Banens dag d. 12 marts.
7. Arbejder på banen. Kan vi lave en fast ugedag.
8. Næste møde
9. Eventuelt

Ad 1
Ad 2
Ad 3

Dagsorden godkendt med tilføjelse af 3a Regnskab og 7a Vinter OOM.
Referat godkendt og bestyrelsesmøderne vil fremover blive lagt ud på hjemmesiden.
Indkaldelse generalforsamling godkendt. Dog må vi finde en anden dirigent da Palle stadig er på
verdensomrejse. Jens Jørgen bestiller kaffe til kl 9.00.
Ad 3a Regnskab og budget gennemgået og godkendt.
Ad 4 Vi drøftede hvem der kunne tænkes at påtage sig opgaven. Det skal gerne være en udenfor
bestyrelsen. Vi håber på forslag fra medlemmerne.
Ad 5 Brugsretsaftalen blev gennemgået og godkendt.
Ad 6 Til banens dag bliver vi i alt 17 personer. Vi fordelte opgaverne mellem de tilmeldte. Flemming
ansvarlig.
Ad 7 Vi prøver i en periode at etablere arbejdsdag om onsdagen i tidsrummet kl 13.00-17.00. Arbejdet vil
hovedsagelig bestå i gennemgang af dræn og stier.
Ad 7a Christian (gns 36,4) vandt efterfulgt af Flemming og 3 plads til Allan. Afslutning på Rømø d. 20
marts.
Ad 8 Næste møde d. 15 april kl. 15.00.
Ad 9 Golfens dag blev drøftet og Christian laver udkast til markedsføring. Bookingtider til
klubmesterskabet drøftet i forbindelse med eksterne gæster.

Referent
Jens Jørgen Schmidt

