Nyhedsbrev 1. oktober 2013
Kære medlemmer,
Nyt fra bestyrelsen
Vedr. restaurant Hos fru Hansen
Bestyrelsen har ønsket at genforhandle nogle af punkterne i den eksisterende forpagtningsaftale.
I henhold til aftalen, skal der årligt i september holdes et møde med restauranten og
repræsentanter for bestyrelsen. Der er fra bestyrelsens side foreslået nogle datoer i september,
men Christina havde desværre ikke mulighed for et møde før i oktober.
Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til rent formelt at opsige aftalen, da dette skal ske med
mindst tre måneders varsel inden udgangen af et kalenderår jvf aftalen.
Bestyrelsen har klart tilkendegivet overfor Christina, at vi på ingen måde er utilfredse med kvalitet,
udbud eller service, men der er nogle kommercielle forhold, vi har ønsket genforhandlet i henhold
til gældende aftale. Bestyrelsen regner med, at et møde kan afholdes i oktober, som foreslået af
Christina, og at grundlaget for opsigelsen dermed bortfalder, så tingene stille og roligt falder på
plads.
Bestyrelsen har intet ønske om at samarbejdet med Christina skal ophøre, alene at få justeret i
gældende aftale.
Virksomhedsplan
Den eksisterende virksomhedsplan, som var gældende til udgangen af 2013, skal nu opdateres og
revideres. Den kommende lørdag holder bestyrelsen derfor et kick-off møde for bestyrelsen samt
suppleanter, hvor målsætningen er at få fastlagt mål og retningslinjer for 2014.
Dankortterminal
I foyeren er der som nævnt i sidste nyhedsbrev opsat ny betalingsterminal, som er integreret med
golfbox. Da bekræftelses/betalingsproceduren herved bliver en anelse langsommere for vores
gæster, er vi i færd med at opsætte yderligere en touchskærm, således at medlemmerne kan
undgå køen ved betalingsterminalen på tidspunkter, hvor der er mange gæster. Sidstnævnte
touchskærm sidder p.t. på væggen over scorekortsprinteren, men vil blive flyttet tilbage til sin
plads ved greenfeehylden i løbet af efteråret, når den endelige betalingsstander modtages fra
leverandøren.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Odsherred Golfklub

