Referat af bestyrelsesmøde I GAF Danmark
Tirsdag d. 28. november 2017. Kl. 9.00 I Smørum Golfklub
Deltagerne:
Ketty Ottosen
Peter Rønne
Emil Nutzhorn
Keld Lynge
Anette Buun Syvertsen
Jørgen Mathiesen

Smørum Golfklub
Gilleleje Golfklub
Svendborg Golfklub
Furesø Golfklub
Silkeborg Ry Golfklub
Manager

Dagsorden.
1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med:
Peter Rønne som formand
Keld Lynge som næstformand
Emil Nutzhorn som kasserer
2. Orientering fra formanden
Der var intet nyt
3. Orientering fra manager
a. Evaluering årsmøde
a. Det afholdte årsmøde gik efter planen. Vi skal evaluere hvad som
fremadrettet kan gøres bedre og tage hensyn til deltagernes
tilbagemeldinger.
b. Vi kan spørge medlemmerne om hvilke forslag de har til emner på
årsmødet.
c. Vi vil bestemme tema senere.
d. Et relevant emne kunne være de nye handicapregler, selvom det egentlig
ikke er GAF emne.
e. Opfølgning på dataloven er sikkert også relevant.
f. Kommunale tilskud og andre indtægtskilder kunne være emne
g. Vi vil indarbejde managers beretning og plan 2020 I formiddagens
generalforsamling og gøre alle beretninger mere spændende.
h. Vi vil I 2018 køre et samlet forløb om fredagen.
b. Årets GAF priser
Vi synes det fungerer godt med nuværende organisering, vil dog invitere en
repræsentant fra Golfbox, som er hovedsponsor på vores priser, til at deltage i
juryen.
c. Boardplace
Vi er nu i gang med at afprøve systemet og vi vil selv teste det på vores
kommende bestyrelsesmøder
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d. Persondataloven
GAF er også underlagt denne lov og vi skal derfor i gang med at implementere
dette i vores organisation.
e. Regionale møder
Vi er i gang med planlægning af de regionale møder. Desværre er DGU sprunget
fra i forhold til at deltage med persondataloven. Så vi skal finde andet interessant
emne. Forventer at møderne afholdes i første 3 mandage i marts, sammen
regioner som sidste år.
f.

Kursus I ledelse
Vi vil nu udbyde kurser, relevant for alle vores medlemmer, det bliver udbudt til
afholdelse i januar og februar. Det er i samarbejde med DGA

g. Boardplace møder
Vi forventer positiv tilbagemelding på afprøvninger af systemet og vil følge det op
med møder over hele landet hvor vi inviterer vores medlemmer til at stifte mere
bekendtskab med systemet.
h. Kursus med Golfbox
Vi er i gang med planlægningen af Golfbox kurser, forventer at de bliver tilbudt
fra foråret.
i.

Årshjul
Vi vil udarbejde et årshjul og lægge på vores hjemmeside

4. Sagsbehandling
a. GAF produkter, kurser
GAF skal tilbyde sine medlemmer en forskel. Det er vores lukkede facebook
gruppe, kurser, regionale møder, årsmøde, golfevents, og andre relevante tiltag
som ”besøg en klub”.
b. Samarbejde DGU
Vi ønsker et godt samarbejde med DGU og vil løbende holde møder for at
koordinere og informere hinanden.
5. Økonomi
a. Status
Økonomien går som planlagt
6. Status på projekter
a. Infofolder
Vi vil udarbejde ny info-folder som fortæller om GAF og hvad vi kan tilbyde
7. Eventuelt
Vi vil undersøge om vi kan erstatte det nuværende fysiske kort med et elektronisk
medlemskort.
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8. Næste møde
Følgende møder er aftalt:
Tirsdag d. 27. februar
Tirsdag d. 28. maj
Tirsdag d. 11. september
Onsdag d. 31. oktober

Referent
Jørgen Mathiesen
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