Bestyrelsesmøde den 17.06.19 i Djurs Golf Klub
Tilstede: Søren, Agner, Per, Georg, Erik og Ester
Afbud: Bjørn
1. Valg af referent. (ikke Søren)
Ester blev referent.
2. Godkendelse af ref fra sidst.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Orientering fra formanden.
A: Opsigelse fra Bodin Julius
Bodin sagde sin stilling op ved Djurs Golf Klub mandag den 29.04.19. Fratrædelsesdato 31.05.19
Vi beklager at dette ikke kom med i referatet fra sidste bestyrelsesmøde som blev afholdt samme aften kl
17.30. Vi forholdt os til dagsordenen som var udsendt tidligere. Vi vil her gerne benytte lejligheden til at
sige en stor tak til Bodin for sit store engagement for at holde golfbanen og hele området i så god stand.
B: Ny greenkeeper!
I samråd med Laurits er Georg Olesen ansat som greenkeeperassistent fra den 15.06.19. Han vil sammen
med Per Caspersen stå for at holde Golfbanen og området omkring.
4. Udvalgene.
- alle udvalg giver en kort briefing om hvad der er sket i deres udvalg siden sidste møde og hvad der kan/vil
ske i den næste periode.
Hjemmesiden er godt besøgt, antal af besøgende er stigende.
Banen. Der er sprøjtet for gåsebiller. Banen er i ok stand, men der kan forekomme reparationer hen ad
vejen, hold øje med nysået græs og drop ud hvis du lander i et sådant område.
Der kommer et par tilbud hjem, på en evt. varmepumpe og et halvtag over terrassen og hen til postkassen
mm. Agner snakker med Bjørn om at søge midler hertil når vi ved hvad disse vil koste.
Økonomien ser ok ud, pr 31.05 lidt mere ind i greenfee/Pay&play end på samme tid sidste år.
5. Åbenhus dagen.
Søren og Georg vil gerne stå for at arrangere en sådan dag lørdag den 3. august 2019. Fra 10.00 - 14.00
fritspil resten af dagen. Der vil denne dag være mulighed for at købe øl, sodavand og pølser til rimelige
priser.
6. Snak om tilbagemeldinger fra jer bestyrelsesmedlemmer på mail fra formanden!

Vi snakkede meget om, at vi her er nødt til at opfordre alle medlemmer til at være med til at give en lille
hånd med, at bruge et par timer når man alligevel er en tur ude i klubben, på at hjælpe nye og
greenfee/pay&play gæster til rette. Tag godt i mod, tænk på hvordan du gerne selv vil modtages i en klub.
Der kommer til at ligge skemaer i klubhuset hvor man kan skrive sig på.
7. Evt
Onsdagsgolf: Søren har sagt ja til at stå for onsdagsgolf, med pølser mm. Agner og Georg hjælper gerne hvis
Søren skulle blive forhindret.
Donering af golfudstyr fra tidligere medlem Kurt, som vi siger mange tak for. Kan sælges til højest bydende.
Clickgear golfvogn gul + bag med golfsæt. Kan ses i klubhuset. Ellers vil det blive brugt som
udlejningsudstyr.
Næste møde er fastsat til den 29. juli 2019 kl. 17.30

