SU møde den 22. oktober 2019 kl. 18:30 i klubhusset
Tilstede var: Kenneth Nilsen (KN) Flemming Hyveled (FH) Judit Nyholm (JN) Pia Hansen (PH)
Dagsorden:
Banens beskaffenhed herunder:
•
•
•

Vedligeholdelse
Kopper og flag
Skilte på udslagssteder

Kontingent:
Eventuelt
Der var en længere snak omkring banens beskaffenhed, idet bestyrelsen havde klaget over banens
beskaffenhed, og manglende vedligeholdelse herunder en klage omkring weekenden, hvor der blev afholdt
klubmesterskab, der havde der været mange der klagede over at banen var for langhåret. Til det oplyste
FH, at det ikke var korrekt, da FH og Mads havde slået fairways om lørdagen efter turneringen.
Der har også været en klage omkring kopperne på greens, at de var gamle og dårlige, til det oplyst FH at
han ville indkøbe nogle nye.
Skilte til udslagsstederne ville FH indkøbe til foråret.
I den snak der var omkring banens beskaffenhed, oplyst FH at det ikke kunne blive bedre, idet der var så få
medlemmer i klubben, og økonomien kunne ikke bære en greenkeeper mere. Så medlemmerne måtte
accepterer banens tilstand som den var, og han mente ikke den var i dårlig stand.
Efter vores snak frem og tilbage om banen, havde bestyrelsen ønsket at få oplyst hvordan FH havde tænkt
sig at fastsætte kontingentet for sæson 2020-2021, det er et ønske, at vi får det oplyst dette medio
november, da vi gerne vil kunne melde ud på vores hjemmeside/facebook, hvordan den vil blive for den
nye sæson. Det skal ses i lyset af, at andre eventuelle nye medlemmer har mulighed for at kunne træffe
beslutning om et klubskifte, op til det nye år, og de har mulighed for at opsige deres medlemskab i en
anden klub.
Der blev diskuteret frem og tilbage omkring kontingentfastsættelsen, og FH var af den mening at den skulle
stige iht. til den indgået aftale. I bestyrelsen er vi af den klare opfattelse, at det skal den ikke, idet det er et
spørgsmål om hvad vi får for vores kontingent. Der er jo ikke cafe/restaurant, omklædningsfaciliteter,
tilbud om at spille flere baner, overdækket drivingrange, banen er en pay and play bane mv. og det syntes
vi skal afspejle sig i kontingentets størrelse. FH er af den mening, at hvis kontingentet ikke stiger, så er der
heller ikke plads til investeringer.
Enden på denne snak er, at FH skal vende tilbage med hvorledes han ønsker at kontingentet skal være medio november - og det må vi melde ud til vores medlemmer og på vores hjemmeside/facebook.
Der var snak omkring at få nye medlemmer til klubben, FH mente ikke at bestyrelsen gjorde nok for at
arbejde for at tiltrække nye medlemmer, han mente at man skulle samarbejde med DGU og få hjælp fra
dem, til det oplyste bestyrelsen at det var ikke noget som vi kunne få hjælp fra, og at vi mente at vi gjorde
alt det der var muligt for at tiltrække medlemmer. Bestyrelsen mente også, at det måtte være en gensidig

forståelse/samarbejde mellem FH og bestyrelsen, og det syntes vi ikke der har været med FH, vi har mange
gange har løbet panden mod en mur, da FH ikke har ønsket forandringer.
I forlængelse af vores snak omkring banen, kontingentfastsættelse, og medlemstilgang havde vi en snak om
sponsering af forskellige effekter til banen, såsom bolde, kopper, flag, og skilte til udslagssteder, og i den
forbindelse har bestyrelsen fået mandat til at forsøge at indhente sponsoraftaler med eventuelle udbyder,
der kunne være interesseret i at være sponser i Solrød Golfklub for et år ad gangen.
KN og PH vil tage kontakt til forskellige firmaer og høre om det er noget de kunne være interesseret i.

Pha
23.10.2019

