Referat fra bestyrelsesmøde

Solrød Golfklub onsdag 13. november 2019

Tilstede var: Lars Østergaard, Kenneth Nielsen, Susanne Jonsson, Pia Hansen
Afbud: Helen Henriksen

Dagsorden
1. Opfølgning på SU møde med Flemming
Referatet er sendt til bestyrelsen, og samtidig bliver det lagt på vores hjemmeside.
På mødet gennemgik vi referatet, og har truffet nogle beslutninger, da vi efterfølgende har fået oplyst hvad
kontingentet for fuldtidsmedlemsskab skal være for 2020/21. Flemming har truffet den beslutning, at
kontingentet skal fastsættes til kr. 5.500 i den næste sæson. Den beslutning er bestyrelsen meget kede af
og uenige i, og vi tror at det vil have en negativ effekt for klubben i det nye år. Hvilket vi også har oplyst
Flemming om.
I vores snak i bestyrelsen, er vi også kommet frem til at vi ikke ønsker at arbejde for at forsøge på at skaffe
sponsering af forskellige effekter til banen. Da det kun vil være Flemming der bliver økonomisk tilgodeset. –
Samtidig med at vi som medlemmer får en kontingentstigning på 10%.
Flemmings begrundelse for kontingentstigning er manglende indtægter fra for få medlemmer i klubben,
hvilket ikke kan give økonomisk mulighed for udvidelse af greenkeeperstaben og investeringer i banen. Vi
er i bestyrelsen ikke uenige med Flemming omkring klubbens medlems situation, men er langt fra enige om
de økonomiske midler der er til rådighed for banens vedligeholdelse, idet Flemming udelukkende baserer
sin argumentation på indtægter genereret ved baneleje opkrævet fra Solrød Golfklub. Vi er i bestyrelsen af
den opfattelse at det er såvel indtægter via greenfee/udlejning buggy og indtægter fra Solrød Golfklub, som
tilsammen skal finansiere drift og vedligeholdelse af anlægget/golfbanen.
Vi er uenig i Flemmings betragtning om, at bestyrelsen ikke har gjort nok for at hverve nye medlemmer til
klubben. Der har været afholdt flere arrangementer med hjælp fra klubbens medlemmer, i forsøg på at
tiltrække nye medlemmer.
2. Kontingent
Som beskrevet ovenfor har Flemming vendt tilbage til bestyrelsen om fastsættelse af kontingentet for
fuldtidsmedlemskab for 2020/2021. Det nye kontingent vil snarest blive slået op på vores hjemmeside. Vi
vil bede Flemming om at vende tilbage med kontingentsatser for de øvrige medlemskategorier.
3. Eventuelt
Vi har afholdt årets mortesturnering og alle var enige om at banen stod super flot. Og der var kommet nye
kopper til flagene på greens.
Susanne udarbejder oplæg til turneringsplan for 2020/2021
Der skal aftales nyt møde i start januar

