Referat af bestyrelsesmøde d. 13 marts 2017 kl 18.30.
Deltagere: Jens Jørgen Schmidt, Flemming Lassen, Christian Riggelsen, Allan Frankert
og Palle Bach
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden – tilføjelse af eventuelle yderligere punkter.
2. Godkendelse af sidste referat fra d. 20 januar.
3. Generalforsamling d. 17 april kl. 9.00
På valg til bestyrelsen
Palle Bach
Allan Frankert
Som suppleanter Kim Møller og Inge Clausen
Som revisor Birthe Bach
Forslag til dirigent
4. Banens dag lørdag d. 18 marts fra kl 9.00 – 13.00.
Arbejdsplan bliver klar. Hvem klarer forplejning.
5. Orientering fra møde med baneejer d. 2 februar
6. Eccotour fra 1–5 maj samt arrangement i weekenden 29-30 april.
Eventuel opsætning af banner fredag d. 28 april.
Orientering fra Eccotour mødet d. 1 marts
7. Hjemmeside – hvad er holdningen til de foretagne tiltag.
8. Matchkalender OK
9. Næste møde
10 Eventuelt
1. Dagsorden godkendt
2. Referat godkendt
3. Palle Bach og Allan Frankert modtager ikke genvalg. Bestyrelsens forslag til nye er Jørgen
Madsen og Kim Møller.
Som dirigent foreslås Palle Bach.
Åbningsmatchen begynder senest kl 11.00.
4. Banens dag som aftalt lørdag fra 9.00-13.00. Arbejdsplan udarbejdet af Flemming og Chresten.
Forplejning udføres af Palle.
5. På mødet d. 2 feb. blev kontingent – greenfee m.m. fastlagt og banens tilstand gennemgået.
6. Eccotour fra 1-5 maj samt weekenden 29-30 april. Opsætning af bannere den 27 april. Jens
Jørgen orienterede om mødet med Eccotour teamet ved Brian og Malene. Vi stiller med frivillige
og Jens Jørgen udarbejder en arbejdsplan. Der vil være morgenmad fra kl 6.30 og frokost fra kl
12.00 på skift. Kaffe vil blive bragt ud på de respektive poster.
Hvis vi mod forventning ikke kan skaffe frivillige nok, henvender vi os til de omkringliggende
klubber.
7. Hjemmesiden forventes færdiglavet i løbet af 8 dage.
8. Match kalender er nu sat op, der kan dog foretages justeringer.
9. Den 24 april kl 18.30
10. Vedrørende bagskabe er låsene nu klar. Man henvender sig i receptionen og betaler og får
herefter udleveret nøgle (husk nummer på bagskab).
Referent
Palle Bach

