Bestyrelsesmøde d. 8. august 2022
Dagsorden
1: bordet rundt og nyt fra udvalgene
2: færdiggørelse af toilettet herunder fremstilling af relevante skilte
3 arbejdsdag nummer 3
4 oprydning af bagrummet og plads til buggy samt kodesystem
5 efterårstilbuddet og i den forbindelse et åbent hus arrangement - dertil hørende reklamefremstød
6 træning udstyr og omfang samt aflønning af golftræner
7 Vikar ordning til banepersonalet (Agner som stand in ) kan det lade sig gøre rent praktisk.
8 Eventuelt og tak for i dag

Ad 1
Agner :gule tee steder er ikke gode nok for tiden særligt 3-7-9
Pæle - og markeringer skal opgraderes
Ved søen hul ....9 birk væk. Vinduet fra rød tee hul 9 gøres bredere.
Agner kontakter banepersonalet for at udføre opgaven .
Træ ved testedet hul 6 Plynes snarest.
Vækst ved søen hul 2 gøres lavere til vinter qua fingerklipper fra
Anette: emner bliver videreført til arbejdsdag .
Erik :
Der er ingen grund til at fremskaffe præmier der ikke er nødvendige . Der bør ikke drives rovdrift på vores
sponsorer . Bedre at bevare dem end at fordyre deres tilskud.
Sponsortavlerne skal ajourføres.
Esther: bankskiftet er i orden
Fakturaer omkring toilettet
Fakturaer bliver checket op med Pingo , georg sørger for dette.
Medlemmer 74 ....5 af dem er prøvemedlemsskab ....51 på fuld tid
1 longdistance medlem ekstra.
Esther følger op på de forhåndenværende prøvemedlemmer.
Vi ligger en smule under økonomisk omkring p and p og medlemstallet .
Esther får et bedre estimat senere på året .
Ad 2: agner kontakter evt Torben Nielsen og andre bakker op om opgaven .
Ad 3: Arbejdsdag bænk på hul 8 plus flyt flytning
Den nye sti der skal tages rødder / lægges ral og konstrueres skilte
Vaske skilte
Olieret borde bænke (Per skaffer oliebehandling)
Buskrydning af driving range og langs hul 4 hul 9 ved hegnet.
27/8 arbejdsdag kl 9:30 agner sørger for smørrebrød
Agner kontakter Torben for info på hjemmesiden og tilmelding....
Per og agner og georg mødes for afstemning af det der skal gøres
Ad 4: man kan kun leje buggyen hvis man er DGU medlem.
Agner arbejder videre på kodesystem og indkøber et system .
Erik og georg laver en hård oprydning i bagrummet...
Der skal laves et udtræk til buggy opladning og der skal males på gulvet
Per snakker med Jesper om dette
Pris er 100 kr for en runde ..

Ad 5 åbent hus arrangement
Kom med dit gamle gear opslag på hjemmesiden, vi vil gerne give gear gratis til nye medlemmer ......Erik og
georg er tovholder på den .
Åbent hus lørdag den 17 septemper kl 11 ....de fem første får et golfsæt ...
Reklamefremstød ::: Anette prøver at lave et avisopslag georg arbejder på at lave en jingle til Djurslands
radio ....Ester laver en flyer ...
Ad 6 : tages op til generalforsamling
Ad 7 : Esther , agner og georg tager en snak med Laurits ....
Ad 8
Evt : betalings sliske.... Per og georg kigger på mulighederne
Der må ikke være så mange bolde på øveområdet
Esther beder om en oversigt over sponsorer der skal være på tavlen ...plus økonomi
Beskidte bolde på driving range Per og georg forholder sig til det .
Weekend dækning i næste sæson ...tages op senere ...tages op på generalforsamling.
Tak for et godt møde
Næste møde
19 september kl 14 .....
Referent
Georg Olesen .

