Referat af sponsornetværksmøde i Midtfyns Golfklub onsdag den 29.01. 2020
Mødet blev holdt i Golfklubben, Kaholehaven 6, 5750 Ringe
Deltagere:
Søren Lykkegaard, Danbolig
Allan Mikkelsen, Andelskassen
Marianne Jensen, Nima
Torsten Knudsen, Sparekassen Sjælland-Fyn
Lene Groth Blaabjerg, Midtfyns Fysioterapi
Rikke Kjær, Øjenkrogen
Lene Nielsen, Vinoble
Morten Vestermark, Flemming El
Evita Rosdahl, Jeros
Rikke Frost, Frisør R
Per Emil Eskildsen, Nordfyns Bank
Carsten Højer Jensen, Dansk Fugeteknik
Pia Lykkegaard, Sponsorudvalg, referent
Niels Larsen, Sponsorudvalg og Tømrerfirmaet Niels Larsen Aps (mødeleder)
Anny Hessellund, Bestyrelse og Sponsorudvalg
Erik Brogaard, Klubben. Gæst
Tony Jensen, Chefgreenkeeper
Willy Jensen, Greenkeeper

1. Niels bød velkommen
2. Præsentationsrunde
3. Sidste nyt fra bestyrelsen

Anny fortalte at klubben har mistet 26 fuldtidsmedlemmer netto og det betyder manglende
kontingent indtægt på ca. kr. 100.000. Udmeldelse pga. alder, manglende tid - ikke afgang til
andre klubber!. Klubben har pt. 330 medlemmer.
Golfens dag 26/4, hvor der udover golf arbejdes på at holde marked.
Der er et udvalg bestående af Sten Lunde, Gunhild Uth, Tony Jensen og Anny Hessellund der
er i gang med planlægning af Danmarksmesterskab til august.

4. Firmadag 13. juni 2020
Udvalget har ikke haft møde endnu håber på god opbakning fra sponsorer.
Elitegolf om formiddagen som man kan følges – forventer det kan blive en god reklamedag
for golfen og klubben - så man kan se der er liv i klubben.

5. Virksomhedsbesøg Albani 12. febr. 2020 - Aflyst (det er ugen med vinterferie, så ikke nok tilmeldte)

Flyttes til onsdag den 4. marts 2020
Tilmelding til : kasserer@midtfynsgolfklub.dk senest den 07.02.2020!
6. Sidste nyt fra sponsorerne – intet.
7. Greenkeeperne
Tony fortale om vigtigheden af en god bane – det er det der sælger klubben. Der er plan om
forskønnelse – dvs parkeringsplads bliver uden bag-container. Der bliver lavet halvtag ved
klubhus til bagrum og parkering til buggys.
Kommende DM i august hvor klubben virkelig skal forsøge at sælge sig selv .

Forsøge at
sælge hulsponsorater de 3 dage pris kr. 5.000 + moms. Der er kontakt til
pressen, og dækning af TV 2.
Det vil være gratis at komme og følge golfspillerne.
Dm er en vigtig begivenhed da det er sidste turnering for udtagelse til Landsholdet – så der er
de bedste spillere der vil komme. Tony har selv deltaget i DM 6 gange, og begge vore
greenkeepere spiller på eliteholdet!
Tony roste klubben for den gode atmosfære og de mange frivillige.
Efter Tonys gode indlæg var der almindelig snak omkring bordet. Der var god stemning og
mange gode ideer blev drøftet.

8 Tak for i dag
Næste møde den 26. febr. 2020 - Afholdes igen Midtfyns Golfklub, Kaholehaven 6, 5750 Ringe

