Næstved, 20. januar 2021

REFERAT
Bestyrelsesmøde den 20. januar 2021 i Dameklubben i Næstved Golfklub
Mødedato:
Fremmødte:
Fraværende:
Referent:

20. januar 2021, kl. 18.30
Inger Stamp, Kirsten Ørnvold, Helle Scharla
Jeanette Hemmingsen, Anne Fossing, Joan Elmkvist, Susanne Harris
Helle Scharla

Dagsorden

1.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2020

2.

Meddelelser fra formanden

3.

Generalforsamling i Dameklubben og Næstved Golfklub, herunder forslag

4.

Økonomi

5.

Foreløbig spilleplan

6.

Ture

7.

Handicapgrænser

8.

Informationsbrev til damerne i Næstved golfklub

9.

Hjemmeside

10.

Fordeling af matcher

11.

Eventuelt

På grund af forsamlingsforbuddet på grund af coronasituationen i Danmark blev bestyrelsesmødet afholdt virtuelt via Teams.
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2020
Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden
Næstved golfklub er blevet bedt om at afholde Pink cup.
3. Generalforsamling i Dameklubben og Næstved Golfklub, herunder forslag
Bestyrelsen skal huske at gennemlæse bestyrelsesmødereferaterne inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingen i Dameklubben er udskudt på ubestemt tid på grund af forsamlingsforbuddet på
grund af corona.

Helles forslag til GF i Næstved Golfklub:

1. Kontingentet skal holdes status quo.
Begrundelse herfor er, at foreningen ved udgangen af 2019 havde en formue på ca. 964.000 kr. Da
der ikke er forelagt en plan for hvad pengene skal anvendes til, så er der ikke grundlag for kontingentstigning.
2. Forslag om ændring af vedtægterne § 6 til følgende:
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Ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer kan hhv. Dameklubben, Herreklubben og Seniorklubben udpeget
hvert et bestyrelsesmedlem. Såfremt de tre klubber ikke har udpeget et bestyrelsesmedlem, er bestyrelsesposterne ledig for valg blandt de øvrige medlemmer.
Begrundelsen herfor er, at der med vedtægtsændringen kan sikres, at de tre underklubber er repræsenteret i hovedbestyrelsen.
3. Forslag om ændring af vedtægterne § 6 som følger:
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Hvis bestyrelsen kun sidder to år ad gangen, vil flere medlemmer måske stille op til bestyrelsesvalget.

Inger Stamp, Helle Scharla og Joan Elmkvist Jensen er på valg. Alle tre genopstiller.
Anne Fossing og Jette Tvedebrink stiler op.
4. Økonomi

Dameklubben har en sund økonomi.
5. Foreløbig spilleplan

Spilleplanen blev rette til og sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne.
6. Ture

Udsat til næste bestyrelsesmøde.
Der ønskes en tur som en weekend match, så de damer, der arbejder, også kan deltage.
Gerne i september måned, men ikke den weekend, hvor der er klubmesterskaber.
7. Handicapgrænser

Udsat til næste bestyrelsesmøde.
8. Informationsbrev til damerne i Næstved golfklub

Inger udarbejder et informationsbrev.
9. Hjemmeside

Informationer om den nye sæson.
Billeder af årets damespiller 2020.
10.

Fordeling af matcher

Bestyrelsesmedlemmerne skal melde ind, hvilke matcher man skal sætte op. Hvert bestyrelsesmedlem, skal påtage sig min. 10 matcher, så der er back op på hver match. Gerne to månedsmatcher hver.
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11.

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er dateret til onsdag den 27. januar 2021.
Madplanen skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 20:30
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