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Referat bestyrelsesmøde afholdt torsdag d. 10. marts 2016. I Smørum Golfklub
Tilstede:

Afbud:

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

formand
bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem
manager
bestyrelsesmedlem

Dagsorden:
1. Præsentation af ny manager
2. Orientering fra formanden
3. Sagsbehandling
4. Strategi – hvilke prioriteter skal GAF og GAF manager have
5. Økonomisk status
6. Status på projekter
a. Klubindex
b. Bankskifte
7. Eventuelt
8. Næste møde
Ad. 1 præsentation af ny manager
Kjeld præsenterede Jørgen, som var den nye manager som startede i GAF den 1. marts, Jørgen
var allerede i gang med at orientere sig i det nye job og havde deltaget sammen med formanden i
det svenske GAF´s årsmøde. Der var store forventninger til at der nu kunne komme mere liv i GAF
og den fremtidige udvikling. Alle bød Jørgen velkommen.

Ad. 2. Orientering fra formanden
Kjeld og Jørgen er lige hjemkommet fra Sverige hvor det svenske GAF holdt årsmøde i dagene 79. marts, udover de spændende indlæg og inspiration fra de svenske kollegaer, så er SGF i gang
med en langsigtet satsning på udvikling af alle de svenske golfklubber. De har ansat 7 regionale
rådgivere, som alle er rekrutteret fra golfklubberne, tidligere klubchefer, der har til opgave at
kontakte og etablere udvikling i de enkelte klubber, det er en 5 års plan hvor man ønsker at
rekruttere 10.000 nye mandlige og 10.000 kvindelige golfspillere, der er udarbejdet et koncept så
man følger en plan. Det vil vi følge og se hvad de får ud af det.
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Vi må desværre konstatere, at nogle klubber har meldt dig ud, i det ene tilfælde fordi bestyrelsen
mente at det skulle medarbejderen selv betale og en mente at det lokale netværk var bedre.
Hvilket giver anledning til en snak om mulig ændring af medlemsskabet af GAF.
Der har været afholdt netværksmøder og tilbagemeldingen fra alle er at alle synes at man har
fået meget ud af disse, der er dog ikke så mange som deltager, men det gør ikke udvekslingen af
viden mindre interessant.

Ad. 3. Sagsbehandling
Der er ingen sager til behandling, men der kom en snak om vores IT udvalg og vores Golfbox
udvalg, skulle man slå dem sammen eller? Der var efter en snak enighed om at man fortsætter
med de 2 udvalg og at Jørgen som formand for udvalgene vurderer besætningen og
kommissorium for de 2 udvalg. Jørgen tager en snak med Golfbox direktør om et anderledes og
mere strategisk samarbejde, udvalget skal ikke behandle fejl og mangler men den strategiske
udvikling af systemet.

Ad. 4. Strategi – fremtidige prioriteter
Vi må som organisation erkende at vi ikke har den samme legitimitet som øvrige organisationer i
golfverdenen som DGU, DGA og PGA. Vores pejlemærke i alt arbejde fremover skal være at skabe
den legitimitet som gør os til den naturlige organisation som klubberne ønsker at være medlem
af på vegne af deres administrative personale og som er den naturlig repræsentant for det
administrative personale i forhold til omverdenen og øvrige samarbejdspartnere. Så vi skal
prioritere synlighed ved bl.a. et tættere samarbejde med øvrige organisationer i golfverdenen,
ved at udbyde flere relevante kurser og konferencer til golfklubberne. Vi skal ud og snakke med
både vores nuværende medlemmer og de som ikke er medlemmer.
Det blev besluttet at arbejde på at finde en model hvor medlemsskabet af GAF er for alle
golfklubber uanset antal ansatte eller kun baseret på frivillige og at det er golfklubben som er
medlem og ikke den enkelte ansatte. Jørgen skal udarbejde en model som kan opfylde disse
kriterier og forelægges for den besluttende forsamling.

Ad. 5. Økonomisk status
Vi har ikke haft nogen manager i nogle måneder, hvilke på den ene side har betydet en
besparelse, men på den anden side har det ikke været muligt at udføre det nødvendige
sponsorarbejde. På nuværende tidspunkt er vi nogenlunde på budget – samlet set.
Økonomien bliver nu overladt til Jørgen, som skal følge op på debitorer og sponsorer.
Hvis vi skal leve op til vores strategiske beslutninger vil det sikkert betyde at der skal køres en del
flere km og beslægtede omkostninger, bestyrelsen er indstillet på at kikke på omfordeling af
omkostninger for at gøre ovenstående muligt.
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Ad. 6. Status på projekter
a. Klubindeks Danmark.: Der er sent nyt skema ud og vi forventer at deltagelsen bliver
større end sidste år hvor der var 70 besparelser fra klubberne. Data skulle være
tilgængelige i slutningen af april. I seneste nyhedsbrev var der en opfordring til at udfylde
survey’en.
b. Bankskifte, det har været nødvendigt at skifte bank, da vores nuværende Sydbank vil
have et større gebyr for at vi skulle blive, så vi er skiftet til Arbejdernes Landsbank, Jørgen
sørger for at alle involverede parter foretager sig det nødvendige så vi kan få driften op at
køre.
Ad. 7. Eventuet
Vi skal nu starte planlægningen af vores årsmøde. Vi forestiller os at der afholdes workshop med
relevante emner for dels klubsekretærer og golfmanager, det kunne være en idé med relevante
sponsorer, som kunne komme med korte indlæg til inspiration. Vi er enige om at årsmødet skal
prissættes så det er omkostningsneutralt for GAF, alle skal betale inkl. vores udenlandske gæster.
Prisen skal deles op så der er en pris for deltagelse i årsmødet med middag og en pris for
overnatning.

Referent
Jørgen Mathiesen
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