
Referat af bestyrelsesmøde den 22. januar,  kl. 18.00 – 22.00.  

Deltagere Peter Mosdal Jensen, Mogens Poulsen, Jonny Nielsen, Kurt Munk, Rita Kirkegaard. Afbud fra Inge 

Lis Mørch. Oli deltog under pkt. 1-3. 

Dagsorden:       

 1. Opfølgning på- og godkendelse af referat fra sidste møde. 

 2. Valg af referent. 

 3. Orientering fra Oli og ønsker til samarbejde med bestyrelsen. 

 4. Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 

 5. Dispensationer – behandling af ansøgninger. 

 6. Orientering fra mødet med de samarbejdende klubber i Lemvig. (Referat tilsendt inden 

      mødet) 

 7. Tema- og repræsentantskabsmøde 22-23 marts. (Dagsorden og tilmeldingsblanket tilsendt 

      inden mødet) 

 8. Oplæg til ny baneguide. 

 9. Ansættelse af weekend personale M/K 

 10. Medlemsstatistik pr. 18. januar 2013.01.21 

 11. Eventuelt. 

Ad 1 Opfølgning på og godkendelse af referat fra sidste møde 

 Referatet godkendt med følgende bemærkning: 

Vedr. konstituering: En konstituering af en bestyrelse er gældende indtil en ny 

generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Herefter konstituerer den nye 

bestyrelse sig med de valgte medlemmer.  

Ad. 2.  Valg af referent 

 Rita er valgt som sekretær og dermed referent. 

Ad 3.  Orientering fra Oli og ønsker til samarbejde med bestyrelsen 

Oli orienterede om sit arbejde, der naturligvis er forskelligt afhængig af årstiden, ligesom han 

redegjorde for tanker og planer for kommende sæson. Af hensyn til personalet i det hele 

taget, vil det være en god ide at få synliggjort deres arbejdsopgaver, arbejdstimer, 

afspadserings- og ferietimer. Bestyrelsen vil forsøge at finde en løsning sammen med 

personalet. 

Ad 4. Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 

Ordstyrer er på plads. Møde og dagsorden rettidigt varslet. Forplejning er der taget hånd om. 

Mogens finder stemmetællere, og Peter kontakter Brian vedr. udstyr. Referent er Rita. 

Ad 5. Dispensationer – behandling af ansøgninger 

Dispensationerne blev indgående drøftet, og det blev besluttet at imødekomme dem.  Affødt 

af diskussion og erfaringer med ansøgninger blev det besluttet, at bestyrelsen arbejder på en 

ny praksis og orienterer generalforsamlingen om denne november 2013.  

  



Ad 6. Orientering fra mødet med de samarbejdende klubber i Lemvig  

Peter og Mogens har deltaget i mødet i Lemvig den 7. januar. Det der giver absolut flest nye 

medlemmer i klubberne er konceptet: Tag en ven med. 

Ad 7. Tema- og repræsentantskabsmøde den 22. – 23. marts.  

 Vi undersøger om der er mulighed for deltagelse. 

Ad 8. Oplæg til ny baneguide 

 Ny baneguide under udarbejdelse. 

Ad 9.  Ansættelse af weekend personale M/K 

 I første omgang søges blandt klubbens medlemmer. 

Ad 10. Medlemsstatistik pr. 18. januar 2013. 

 Der er udarbejdet en medlemsstatistik som blev forelagt bestyrelsen. Ingen bemærkninger. 

Ad 11. Eventuelt 

Orientering fra Mogens vedr. manglende kontingentbetaling. P.t. mangler 110 at betale 

deres  1. halvårs kontingent 2013.01.23 

27. februar kl. 16.00 møde med Top Danmark der ønsker at komme med et tilbud på vores 

forsikringer. Kurt, Peter og evt. Ole deltager. 

Da der er varslet besøg af arbejdstilsynet opfordres alle til at være obs. på evt. 

uregelmæssigheder, så vi kan forebygge i stedet for at helbrede. 

Der har været forespørgsel fra skoleklasser vedr. golfdage i lighed med i år. Skolegolf 

placeres fremover i Juniorregi, og det er således Mogens der er kontaktperson for skolegolf. 

 

Norddjurs Golfklub, den 28. januar 2013 

Rita Kirkegaard 

Sekretær 


