REFERAT
Bestyrelsesmøde afholdt mandag d. 3. oktober 2016, Skjoldenæsholm Golf klub
Tilstede:

Afbud:

Kjeld Rasmussen
Ketty Ottesen
Peter Rønne
Maria Kallesøe
Jørgen Mathiesen
Anders Møller

Formand, Viborg Golfklub
Smørum Golfklub
Kasserer, Gilleleje Golfklub
Himmerland Golfklub
Manager
Rungsted Golfklub

Dagsorden:
1. Orientering fra formanden
2. Orientering fra Manager
3. Sagsbehandling:
a. GAF Årsmøde
i. Program
ii. Kandidater
iii. Justering af vedtægter Økonomisk Status
4. Årsregnskab
a. Fastlæggelse af budget
i. Herunder stillingtagen til ny kontingentform
ii.
5. Status på Projekter
a. Klubindeks
b. IT-udvalg
6. Eventuelt
7. Næste møde

Ad 1. Orientering fra Formanden
Kjeld bød velkommen og overlod orientering om perioden fra sidste bestyrelsesmøde til
manager.
Ad 2. Orientering fra Manager
Siden sidste bestyrelsesmøde og dermed siden min ansættelse, har der været en del
aktiviteter.
a. Vi har startet med udarbejdelsen af GAF profiler, en beskrivelse af golfklubber og
hvordan de er organiseret, til brug for andre GAF klubber. Formålet er at man kan
se hvor man kan henvende sig hvis man har spørgsmål til de forskellige måder vi
kan organisere sig på.
b. Vi har afholdt det første nordiske møde. Første møde var I Danmark, Dragør
Golfklub, I juni måned. GAF ledelsen fra Norge, Finland, Sverige og Danmark mødtes
med det formal, at lære hinanden bedre at kende og finde ud af om vi kan lære
noget af hinanden. Det var et meget konstruktivt og lærerigt møde, som alle fik
meget ud af I forhold til hvilke aktiviteter man gennemfører til gavn for
medlemmerne, sponsorpolitik, samarbejde med omverdenen, uddannelse,
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markedsføring mm. Det blev aftalt at vi fremover vil mødes en gang årligt.
c. Vi blev på det nordiske møde inspireret til at undersøge om vi kunne gennemføre en
udnævnelse af Årets Golf Manager allerede I 2016. I Sverige havde det været en
stor succes, som havde øget kendskabet til GAF I golfverdenen og blandt golfspillere,
samt udenfor den traditionelle samarbejdskreds. Vores konklusion var at det kunne
vi gennemføre I 2016. Vi har en aftale med Golfavisen om sammen at markedsføre
dette nye projekt. I juli var første annonce hvor vi fortalte golfverdenen om dette
nye initiativ. Internt I GAF gav dette initiativ anledning til en hurtig og heftig
diskussion om hvorfor det kun var managers som skal hyldes. Vi besluttede at
udvide konceptet med en Årets GAF medarbejder. Dette blev så annonceret I
golfavisen I august og internt. Der er en plan for markedsføring som afsluttes I
November, efter vores årsmøde med omtale af vinderne af de to priser.
d. På sponsorsiden har vi opsagt samarbejdet med Branchekøb da vi ikke kan styre
hvilke virksomheder, som ville blive tilsluttet dette netværk og kunne være en
potential konkurrent mod vores andre sponsorer. Vi har fået følgende nye
sponsorer: Profil Rejser som er hovedsponsor for Årets GAF medarbejder og Årets
Golf Manager, samt trøjer til vores landskamp og præmier til vores GAF mesterskab,
FSH Machines som leverer forskelligt udstyr til golfbaner og Uniqpixels som er
sponsor for vores nye hjemmeside.
e. Vi er i gang med en ny hjemmeside, som leveres af vores nye samarbejdspartner
Uniqpixels, vi har arbejdet med den siden foråret og den første version er nu sent
til bestyrelsen til godkendelse. Mangler lidt finpudsning men håber vi kan sætte den
I drift til årsmødet.
f.

Vi har moderniseret vores nyhedsbrev, så det nu er en struktureret mail, det
betyder at nyhedsbrevet ikke længere gemmes på hjemmesiden.

g. Vi har holdt en del møder med DGU for at skabe et godt og konstruktivt samarbejde
fremover. Vi synes der er indledt et godt og fornuftigt samarbejde på en række
områder. Vi snakker en del om fælles sponsorarbejde og udveksler ideer om
fremtidig udvikling.
h. Har holdt et GolfBox møde. På mødet er vi enige om en ny samarbejdsform, nyt
indhold og ny form. Vi vil berette mere om det på årsmødet.
i.

Vi er blevet mere aktive på Facebook og det har smittet af, så der nu er mere livlig
“samtale” mellem medlemmerne.

j.

Vi er ved at lægge sidste hånd på MUS samtale skemaer, som kan bruges af vores
medlemmer.

k. Vi har gennemført GAF golfmesterskabet, stort fremmøde, godt vejr, god stemning,
præmier til alle og Keld Lynge blev årets mester. En dejlig dag.
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l.

Vi har deltaget I GAF brokampen mod GAF Sverige. Denne gang var Sverige vært og
vi spillede dejlige baner. Som noget nyt havde vi bedt de svenske værter om at
indlede med en præsentation af hvordan man styrer og organiserer de svenske
baner vi skulle spille på og en status præsentation af GAF Sverige med deres
aktiviteter. Det var godt og vi vil fremover gentage dette I fremtidige møder. Højt
humør, god stemning, godt vejr og for første gang vandt Danmark vandrepokalen.

Ad. 3. Sagsbehandling
a. GAF årsmøde
a. Programmet er under udarbejdelse og vil blive sent asap.
b. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer som har meddelt at de ikke ønsker at
fortsætte. Det betyder at vi skal finde 2 nye som vi kan foreslå
generalforsamlingen. Kjeld kontakter kandidaterne.
c. Vi har
i.
ii.
iii.

kikket vedtægterne igennem og der er nogle ændringer vi vil foreslå:
§3 “ansat og lønnet” slettes
§5 1/9 ændres til 30/9
§5 “Såfremt et medlem anmoder herom, vil den pågældende kunne få fremsendt
indkaldelsen med bilag som post.” Slettes
iv. bestyrelsen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer (kommaer)
samtidigt med de øvrige ændringer.

b. Hjemmeside. Vi har en ny hjemmeside på vej, det fremsendte forslag blev besluttet af bestyrelsen.
Der skal lige finjusteres og så kan den gå I luften.
c. Årets Golf Manager og Årets GAF medarbejder. Der er nu indkommet flere forslag til titlen som
årets Golf Manager og kun et forslag til Årets GAF medarbejder. Det sidste kan undre med de
mange dygtige medarbejdere. Men måske skal et nyt initiativ have tid til at bundfalde sig.
Ad. 4. Økonomisk Status
a. Årsregnskab, vi har I årets løb kæmpet en del for at få samarbejdet med vores
bogholderi – onlinekontoret, til at fungere og det er endnu ikke lykkedes helt. Der
mangler derfor stadig de sidste detaljer for at bogholderiet er på plads. Det er
besluttet, at hvis det ikke er på plads onsdag, så overtager manager den resterende
bogføring og vores samarbejde med onlinekontoret stopper. Planen er nu at
regnskabet sendes til vores revisor senest torsdag. Selve regnskabet viser et
overskud, primært pga besparelsen ved at være uden manager nogle måneder.
b. Det udarbejdede budget for 2016/17 blev godkendt af bestyrelsen, herunder at
kontingentet fastsættes til kr. 1.795 for basis medlemmer og kr. 1.995 for
plusmedlemmer.
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Ad. 5 Status på projekter
a. Klubindex, der har som tidligere år været en undersøgelse I samarbejde med DGU
og der var så få tilbagemeldinger at indexet ikke kan bruges. Så vi overvejer det
fremtidige.
b. IT udvalg. Det er et udvalg sammen med DGU, der har ikke været møder I perioden
og Jørgen tager op med DGU hvordan vi kommer videre.

Ad. 6 Eventuelt
a. Det blev aftalt at vi skal forsøge at få årsmødedeltagerne til at medbringe en
beskrivelse af de initiativer de har igangsat for at få nye medlemmer.

Skjoldenæsholm d. 3. Oktober 2016

Jørgen Mathiesen
referent
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