Referat af bestyrelsesmøde I GAF Danmark
Tirsdag d. 27. februar 2018. Kl. 10.00 I Trelleborg Golfklub
Deltagerne:
Peter Rønne
Emil Nutzhorn
Keld Lynge
Anette Buun Syvertsen
Jørgen Mathiesen

Gilleleje Golfklub
Svendborg Golfklub
Furesø Golfklub
Silkeborg Ry Golfklub
Manager

Dagsorden.
1. Orientering fra formanden
a. Der har været møde med DGU og der var en snak om udviklingen omkring DGU´s
arbejde med Persondataforordningen. Man er fra DGU´s side nået langt i
samarbejde med udvalgte klubber.
b. Man ønsker fra DGU at samarbejde om GAF´s priser, så man i 2018 vil hjælpe med
markedsføringen.
c. Vi kan uddele den nye GAF introfolder på årsmødet i marts måned.
d. Ketty har valgt at udtræde af bestyrelsen i utide. Ketty kunne ikke deltage i
bestyrelsesmødet, Jørgen tager rundt med en lille gave og siger tak for den gode
indsats Ketty har udført for GAF.
e. Bestyrelsen vil supplere sig selv, Peter tager kontakt til potentiel kandidat.
2. Orientering fra manager
a. Årsmøde 2018. Er i gang med at finde indledere til mød et, emnerne er foreløbig
omkring strategi og kommunikation. Vi vil skrive til medlemmerne om de har
emner de ønsker belyst på mødet.
Vores aftale med Comwell udløber i 2018 så vi skal allerede nu finde en placering
for 2019 og frem.
b. Årets GAF priser
Vi vil invitere Golfbox til at sidde i juryen. Vi vil samarbejde med DGU omkring
markedsføringen af GAF priserne.
c. Boardplace
Systemet har været testet i Hornbæk Golfklub, hvor man nu har besluttet at købe
systemet og indføre i klubben. GAF vil også indføre systemet i egen
administration. Vi vil afholde møde på Sjælland i løbet af efteråret hvor både
Hornbæk og GAF kan deltage og snakke om sine erfaringer med systemet.
d. Persondataloven
GAF er også underlagt denne lov og vi skal derfor i gang med at implemente re
dette i vores organisation. Vi tager det op som et af vores emner på de regionale
møder. Vi vil følge udviklingen og se om der er områder, som ikke dækkes af DGU.
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e. Regionale møder
Vi er i gang med vores møder og årets emner er; Persondataforordningen og
kommunale tilskud.
f.

Kursus med Golfbox
Vi har nu planlagt 3 Golfbox kurser, som afholdes spredt over landet.

g. Besøg en golfklub. Vi har i 2018 aftalt med Hans Henrik fra Hornbæk at han er
vært i juni og Carsten fra Horsens at han er vært i september
h. GAF Sverige holder årsmøde 5 – 7 marts. Jørgen og Keld deltager i mødet tirsdag
og onsdag.
i.

Lederkurser. Vi har tilbudt i 2 omgange flere dages kurser, vi har nu spurgt vores
medlemmer og kan konstatere at det er man generelt ikke interesseret i, så vi vil
fremover koncentrere os om de kortere kurser/møder af højst 1 dags varighed.

j.

Årshjul
Vi har nu fundet vores faste arrangementer, som afholdes i løbet af året;
regionale møder, Golfbox kurser, GAF landskamp, Besøg en Golfklub, Brokamp og
årsmødet. Herudover kan der være løse arrangementer som f.eks. boardplace
møder i 2018.

3. Sagsbehandling
Ingen sager
4. Økonomi
a. Status
Efter 6 måneder er økonomien totalt set inden for budgetrammerne, der er
udsving på enkelte poster men totalt tilfredsstillende.
5. Status på projekter
a. Infofolder
Vi har udarbejdet infofolder og vil uddele den på det kommende DGU årsmøde.
6. Eventuelt
7. Næste møde
Følgende møder er aftalt:
Tirsdag d. 28. Maj på Skjoldenæsholm Golfklub
Tirsdag d. 11. September på Great Northern Golfklub
Onsdag d. 31. Oktober på Comwell Middelfart
Referent
Jørgen Mathiesen
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