Referat af SU møde 19.10.2020 kl. 19:00 i klubhuset - Solrød Golfklub
Deltager: Flemming Hyveled (FH) Jan Vodstrup Nielsen (JN) Johnny Pedersen (JP) Pia Hansen (PH)
Dagsorden: Var ikke nedskrevet, men mødet skulle omhandle den akutte situation, at vores pro-træner Simon
Holmes har opsagt sit arrangement i Solrød Golfklub. Og en beslutning om FH vil tilbyde medlemskab til nye
medlemmer, der melde sig ind nu og spille for 5.500 kr. resten af sæsonen. Et juletilbud, som måske kunne tiltrække
nogle nye medlemmer. (I andre klubber skal du jo melde dig ud inden 1. november)
Vi havde en general snak omkring, at Simon har afsluttet sit arrangement i Solrød Golfklub. Og hvilke muligheder og
tilbud vi har til en ny træner. Vi har jo ikke råd til at betale til en Pro-træner der skal komme hver dag og have en
golfshop, som man har i mange andre klubber.
Vi havde en dialog om hvad og hvilke faciliteter vi kan tilbyde en ny træner. I den forbindelse har vi aftalt følgende:
Der skal etableres et overdækket udslagsområde ved driving-range, som kan benyttes hele året. Der skal være 4
overdækket udslagsområder. Og man vil beklæde den eksisterende skur/overdækning og lave et lokale i halvdelen af
skuret, som skal stilles til rådighed for en træner og den anden halvdel, til opholdsrum eller lignende.
FH skal levere materialer og materiel til projektet, og bestyrelsen skal for så vidt det er muligt stille med frivillig
arbejdskraft til arbejdet. Vi vil arbejde på at få den færdig så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder
inden ny sæsonstart.
Bestyrelsen og FH skal forsøge at finde en ny træner, og pt. har bestyrelsen en snak med en mulig kandidat.
Bestyrelsen vil tilbyde betaling af PGA-kontingent, samt betaling af de ydelser som vi beder om, og FH vil betale
medlemskab af klubben.
Det blev endvidere aftalt på mødet, at Solrød Golfklub kan tilbyde fuldtidsmedlemskab til nye medlemmer som
melder sig ind nu til en pris af 5.500 og medlemskabet vil løbe til 31.03.2022.
Til sidst var der dialog om hvorvidt det skal ud til omverdenen, og har er det aftalt at vi gør det via vores
hjemmeside, Facebook og selvfølge via mund til mund metoden.
Vi vil tilbyde Simon en afskedsreception, men det har vist sig at han ikke er interesseret i dette. Når der var afklaret,
ville vi sende information til vores medlemmer.
Det er aftalt, at vi vil samarbejde omkring arbejdet mht. til at finde ny træner..
Pha 21.10.2020

