Referat af

Forretningsudvalgsmøde (2) - 22. marts 2017
Værløse Golfklub

DELTAGERE:
Forretningsudvalget v/
Søren Boye (SB) AFBUD
Kim Christensen (KC)
Ole Nielsen (ON)
Tine Lunding Strunch (TLS)

Formand for FU og Næstformand for Værløse Golfklub
Formand for Værløse Golfklub
Kasserer
Klubmanager (referent)

Forretningsudvalgsmødet fandt sted i Sekretariatets mødelokale. ON var mødeleder i SB’s fravær.

REFERAT:
1. Økonomi
1. Medlemsstatus. Siden udsendelse af ledelsesrapport for februar har VGK modtaget 5 nye
fuldtidsmedlemmer (totalt nu 1118) og 6 prøvemedlemmer. Restancebeløbet er nedbragt
fra 65 tkr til 44 tkr. Da træflytning ikke er udført pga mandskabsmangel er 65 tkr fjernet fra
banedriftsbudgettet. På den baggrund blev det besluttet at se tiden an mht nye tiltag i
forbindelse med medlemsrekruttering. ON/TLS holder møde 29.3 med Jesper Kristensen
mhp at identificere banedriftsomkostninger, som kan annulleres/udskydes, såfremt dette
bliver nødvendigt.
2. Drift
1. AP17. Helårsklub: Quiz-aften har desværre ringe tilslutning. Fysisk udendørstræning
afsluttes ultimo marts og genoptages til efteråret. TLS danner sig et overblik over Ree GK’s
indendørsfaciliteter.
2. Medarbejdertilfredshedsanalyse – resultat 23.3, som vil blive drøftet med KC i uge 13.
3. Eventuelt
1. Forslag til forretningsorden for FU-udvalg. Godkendt.
2. Bridgeklubben. Medlemmer af bridgeklubben, som ikke er aktive golfspillere længere, skal
betale passivt kontingent (kr. 800) til VGK. For kontingentet tilbydes de et cafékort på kr.
500, som kan bruges i klubrestauranten. De resterende kr. 300 tilfalder VGK som betaling
for benyttelse af VGK’s lokaler. TLS informerer bridgeklubben.
3. Parasoller til terrasserne. 4 parasoller Ø400cm installeres faste steder på gårdspladsen.
Finansieres af Royal Unibrew og VGK.
4. Juniorudvalget har udarbejdet oplæg til fremtidig junior/elitestrategi, som præsenteres på
bestyrelsesmøde 20. april.
5. Oplæg vedr. Par3-bane (CS) sættes på dagsorden til bestyrelsesmøde 20. april.
6. Overenskomst 3F/Danske Anlægsgartnere er færdigforhandlet og skal til urafstemning
snarest. Først herefter kender vi årets lønsum for greenkeeper-staben.
7. Forberedelserne til Team Rynkeby company-dag er igangsat.
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