
 

 Dato:  10.04.13 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer: Peter M. Referent: Rita K Deltagere Peter M., 
Kurt M., Mogens P., 
Inge-Lis M, Marianne, 
Johnny N, Rita K  

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 

1. 

Opfølgning af- og godkendelse af referatet fra 

sidste møde 21.03.13 

     

 
Referatet er godkendt og underskrevet. 
 
 

2 

Meddelelser. 

 

Der har været indbrud for 2. gang i pro-

shoppen.  

Forespørgsel fra medlem om tilladelse til kørsel 

af buggy ved åbningsturneringen.  Medlemmet 

får tilladelsen.  

Bestyrelsen er enige om at uddelegere 

fremtidige beslutninger vedr. kørsel til 

turneringsledelsen.  

Vedr. køb af traktor. Er afgivet ordre til ole 

Mathiesen. 

Klubben har været til stede ved Messe i Auning 

og været ved brugserne Auning og Assentoft i 

bestræbelser på at hverve nye medlemmer. 

 

. 

3.  

Aktuel situation i klubben 

1. Klubsekretær 

2. Kontor 

3. Week-end medarbejdere( hvem tager 

sig konkret af personalet – Mogens 

forslag) 

Der er indgået en fratrædelsesaftale med Mette 

Bach om endelig fratræden den 31. juli. Aftalen 

er desuden at Mette fritstilles fra d.d. 

   

I forbindelse med fordeling af kontoropgaver 

blev det besluttet at der installeres PC og 

internet til greenkeeper, så de selv kan hente 

nødvendige informationer i forbindelse med 

arbejdet vedr. banen, og lægge nødvendige 

informationer til orientering. 

Kontoret er som udgangspunkt stadig åbent 

Mandag , onsdag og fredag fra 9.00 – 12.00. 



Dagene blev fordelt mellem 

bestyrelsesmedlemmerne.  

Med henblik på ansættelse af ny sekretær til 

senest den 1.8. 2013 sættes en 

ansættelsesprocedure i gang. 

Inge-Lis har personaleansvar og har lavet 

arbejdsplan for week-endmedarbejderne. Det 

fungerer godt.  

Vi anskaffer ”futter”- overtrækssko, som stilles 

ved begge indgange, som vi henstiller at man 

bruger når ens sko er snavsede.  

 

 

4.  

Økonomi. Status fra Marianne  

 

Økonomien er p.t. anstrengt så vi skal tænke os 

godt om hver gang vi skal bruge penge. Vi skal 

prioritere hver gang vi har omkostninger.  

Forespørgsel fra Oli vedr.tilskud til etablering af 

gitter i shoppen. I betragtning af vores 

anstrengte økonomi kan ansøgning ikke 

imødekommes. Desuden forespøgsel om evt. 

bytte af lokaler til Pro-shoppen. Bestyrelsen vil 

overveje forslaget og undersøge konsekvenser 

og træffe beslutning senere.  

Der skal findes en ny løsning i forbindelse med 

vores dankortterminal. Marianne undersøger de 

forskellige muligheder.  

5.                     

Kommende arrangementer – er der styr på? 

1. Åbningsturnering 

2. Åbent- hus 

3. Sponsorturnering 

4. Forårsturnering 

5. Andre kommende arrangementer ( 

Banejubilæum ) 

 

1. Åbningsturneringen er der styr på.  

2. Åbent-hus –  er der styr på. 

3. Invitationer til sponsorturnering ( som er 

ændret til 5. maj) sendes ud i morgen. 

4. Er under udarbejdelse 

5. Under udarbejdelse 

 

 

6. 

Betalingskortaftaler PM. (bilag tilsendt) 

Se pkt. 4 

7. 

Principdrøftelse af klubberne i klubben – 

blokering af banen! 

 

Der er en aftale om, at klubberne i klubben kan 

arrangere 3 venskabsturneringer om året på 

hverdage uden betaling. Hvis klubberne ønsker 

yderligere turneringer i sæsonen med gunstart 

og således blokerer hele banen -  eks. vis 

lørdage – skal der betales turneringfee på kr. 



60,- i lighed med andre turneringer arrangeret af 

klubben. Ved løbende starter skal der ikke 

betales. Turneringfee 

tilfalder klubben. 

 

 

8. 

Ny Webside 

 

Mogens sender link rundt, og forsøger at få 

Ruben til at komme med oplæg på næste 

bestyrelsesmøde.  

 9. 

Årshjul 

 

Udsættes. 

10. 

Evt.  

Hjemmesiden skal tilrettes vedr. ændring af 

madsalg.  

 

Næste møde 16. maj kl. 18.00 

 


