Referat fra bestyrelsesmøde 12-04-2018

ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Mødelokale i Asserbo Golf Club

Sted
Tid

Afbud

Peter Fredgaard (PF)
Signe Justesen (SJ)
Ib Lyng (IL)
Axel Bistrup (AB)
Vibeke Lund (VL)
Clubmanager Kristian R. Laumann (KRL)

Referent

VL

Deltagere

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Kim Nissen (KM)

Dagsorden
Underskrift af sidste referat
Dropbox - har alle adgang
Evaluering på generalforsamlingen
Gennemgang af handleplaner 2018 - fordeling af ansvar og action
Opdatering fra udvalg
Orientering om klubaften i maj
Datoer for årets bestyrelsesmøder
Eventuelt
Næste møde

1. Underskrift af sidste referat
Referat fra mødet den 25-03-2018 blev underskrevet

2. Dropbox - har alle adgang
Da ikke alle har adgang endnu, kontakter PF Annie, som vil sikre, at hver især får invitationen
tilsendt og dermed adgang til Dropbox.

3. Evaluering på generalforsamlingen
Generelt
Generalforsamlingen gik godt, dog var problemer når mikrofonen blev brugt af medlemmerne.

Bestyrelsens holdning til 80+ ordning
Efter at have hørt indlæg fra medlemmer og medlemsgrupper på to medlemsmøder og
generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet af ordningen bibeholdes for medlemmer, der
allerede har opnået kontingetfri rettighed i 2018, men falder bort for andre. Dog skal
kontingentfri 80+ betale kr. 300 årligt fra 2019 til dækning af DGU kontingent og
administrationsomkostninger.
SJ skriver udfyldende kommentar til formeld beslutning. (Se Attachemnt)
SJ undersøger, om kongentgrupperne skal ændres / forenkles.
Implementering af ny rygepolitik i praksis
KRL har sammen med restauratør Tom opdelt gård og terrasse i områder for rygere og ikke
rygere (rødt X). Der vil blive sat skilte om rygeforbud på bordene samt ved rangen og
puttinggreenen. Bestyrelsen godkendte opdelingen for 2018. Evaluering foretages efter et år.
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4. Gennemgang af handleplaner 2018 - fordeling af ansvar og action
Handleplanen for 2018 belv gennemgået og opgaverne blev fordelt.

5. Opdatering fra udvalg
SJ informerede om Intro udvalget: Der går fint med at rekutere ambasadører. Der er åbent hus
søndag 22/4-2018 og mandagsgolf starter dagen efter mandag 23/4 2018.
IL informerede at +36 stadig spiller bag-ni om onsdagen med en hel del hjælpere tilmeldt.
SJ informerede om møde med Klubber i klubben: KRL havde lavet et godt oplæg med bl.a. den
vedtagne plan for gunstart. Klubberne vil evaluere denne efter et år.

6. Orientering om klubaften i maj
Der afholdes klubaften 15. maj 2018 i Rådhussalen. Emnet er
Kender du 'golf'-typen og Intro til de nye golfregler fra 2019.
SJ og KN foretager de praktiske forberedelser.

7. Datoer for årets bestyrelsesmøder
Da KRL havde meldt afbud, blev dette punkt udsat til alle er tilstede.

8. Eventuelt
Der er ansat en gårdmand (Viggo) til vedligeholdelse af gård, terrasse og træningsområde 4
timer / uge. Viggo rapporterer til KRL
HOJ orinterede om økonomien, hvor drift og budget hænger sammen.

9. Næste møde
Mandag 30. april 2018

Peter Fredgaard
Formand

Signe Justesen
Næstformand

Hans-Otto Jørgensen
Hon. Kasserer

Ib Lyng

Axel Bistrup

Kim Nissen

Vibeke Lund
Hon. Sekretær
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Attachment
Nye kontingentregler for medlemmer over 80:
I lyset af de mange input på medlemsmøder og generalforsamlingen 2018 har bestyrelsen
på sit møde den 12 april 2018 besluttet følgende vedrørende 80+ ordningen.
Reglement for medlemmernes rettigheder i kategorien Seniormedlemmer
(Vedtægterne § 3):
Under kategorien
”Seniormedlemmer over 80 år, der har været medlem af klubben i over 20 år”
hører de medlemmer, der er fyldt 80 inden 1/1 2018 og opfylder betingelsen om 20 års
medlemsskab.
Disse medlemmer betaler fra og med kontingentåret 2019 et årligt kontingent på 300 kr.
Dette betyder, at der ikke optages nye medlemmer i denne kategori, men at de
medlemmer, der allerede har opnået status af seniormedlemmer, beholder denne status og
alene betaler et administrationsgebyr til klubben (pt. 300 kr./år).
Andre voksne aktive medlemmer betaler fuldt kontingent.

For bestyrelsen
/Signe
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