
BESTYRELSESMØDE
Møde den 30. maj 2022
Deltagere; Anette Buun Syvertsen, Keld Lynge
Afbud: Tuula Undall, Jan Lauridsen, Christian Tage Hansen,

AGENDA

ÅRSMØDE 2022:
Rundvisning på Konferencehotellet Severin, som skal danne base for
årets møde til november.

Efterfølgende gennemgang af programmet, som mangler de endelige
foredragsholdere. Emnet bliver Kommunikation i Teams, med henblik på
samarbejdet mellerm ledelse og klubbens frivillige bestyrelse.
Der foreligger flere forslag som nu gennemgås.

GENERALFORSAMLING
Keld Lynge er på valg og modtager ikke genvalg
Christian Tage Hansen er på valg og modtager genvalg
Jan Lauridsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen, da det ikke findes
hensigtsmæssigt med 2 bestyrelsesmedlemmer fra samme klub.
Det vil blive arbejdet på at finde nye bestyrelsesmedlemmer fra Jylland og
Fyn, så flest mulige landsdele er præsenteret.

GAF FOLDER
GAF Danmark vil lave ny folder. Ved årets DGU regionalmøder vil de af GAF
DK's bestyrelse, som har mulighed for at deltage,  bede om 5 minutter til
at præsentere GAF DK for bestyrelsesmedlemmerne. Folderen vil her blive
uddelt.
Folderen vil ligeledes være tilgængelige for GAF medlemmerne, som kan
tage kontakt til nye kolleger i omkringliggende klubber.

KOMMENDE EVENTS
Årets GAF Mesterskab spilles den 26. september hos Vestfyns Golfklub -
Der er pt. 7 tilmeldinger, så medlemmerne skal opfordres til at melde sig
til. Tilmelding er åben; https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3214153
Planlægning af kommende webinar:
GolfMore er klar til efteråret, da de ikke havde mulighed for at gennemføre
i foråret.
Klub800 ved DGI vil blive opfordret til at afholde webinar om muligheder
for at søge tilskud til projekter.
Årsmøde i Middelfart på konferencehotellet Severin - medlemmerne
opfordres til at sætte kryds i kalenderen den 28. til 30. november

DANSK GRAFIK SYSTEM
GAF Danmark har netop fået nyt opdateret materiale til breve mm.

Næste møde
online den 9. juni kl 9

GAF DANMARKS ORGANISATION BESTÅR AF EN FRIVILLIG
BESTYRELSE, SOM HAR TIL FORMÅL AT STYRKE KOMPETENCERNE
HOS DET ADMINISTRATIVE PERSONALE, OG DERMED SKABE
MERVÆRDI FOR GOLFKLUBBEN.


