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Dagsorden: 

1.  

Godkendelse af referat fra sidste møde 

     

 
Blev godkendt og underskrevet på mødet den 4. 

marts 2013 

2. 

Aktuel situation i klubben 

1. Klubsekretær 

2. Kontoret 

3. Weekendmedarbejdere 

 

Eftersender skriftlig orientering om sagsforløbet 

med Mette, så I kan læse det inden mødet. 

 

1. Mette er sygemeldt indtil videre. Der verserer 

rygter i klubben om, at bestyrelsen vil afskedige 

Mette, og medlemmer efterlyser en forklaring. 

Bestyrelsen lægger følgende information på 

hjemmesiden: ” Mette er sygemeldt på ubestemt 

tid. Kontoret er derfor indtil videre kun åbent 

mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 - 12.00. 

Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse 

herfor. 

Bestyrelsen kan endvidere orientere om, at det 

ikke har været hensigten at afskedige Mette , 

men derimod at fortsætte samarbejdet med 

hende. 

2. Kontoret passes for tiden af frivillige fra 

bestyrelsen og Ole Junker. Det er aftalt at 

opgaver kan ”udliciteres” til andre medlemmer, 

der vil hjælpe til, ligesom Oli kan involveres. 

Inge-Lis koordinerer.  

 

3. Majken, Julie og Sara har fået tilsagn om 

ansættelse. Møde med dem fredag den 22.3. for 

underskrift af kontrakter og vagtplanlægning, 

som træder i kraft 25.3. pga. Bente Foss’ ferie  



3.  

Økonomi 

1. Orientering og status fra kasseren, 

herunder møde med pengeinstitutter 

2. Tilbud på omlægning af forsikringer  

(KM) 

3. Køb af ny traktor (JN) 

4. Klubber i klubben – skal de spille gratis. 

Herunder drøftelse af alternative 

indtægtsmuligheder 

5. Udgifter til åbent hus, jf. bilag til pkt. 5 

 

1. Kontingenter på niveau med 2012. 

Indmeldelsesgebyrer ikke på højde med 

2012. Greenfee indtægter og 

sponsorindtægter heller ikke på højde 

med sidste år. Likviditet rimelig. Der er 

planlagt et samarbejdsmøde med vore 

pengeinstitutter efter Påske. PM og MJ 

deltager.  

2. Der er ikke kommet det aftalte tilbud fra 

TopDanmark. Vi foretager ikke mere, da 

vi ikke tror på en stor besparelse. 

3. Bo’s gamle traktor er gået i stykker – er 

20 år gammel. Reparationsudgifter 

beløber sig til mindst 30.000 kr. Set på 3 

andre. En ny, der kan erhverves til en 

byttesum på ca. 100.000 kr foretrækkes. 

Bestyrelsen besluttede at foretage endnu 

en forespørgsel for at afdække om det 

kan afstedkomme en bedre pris – og 

ellers indgå handlen med ovennævnte.  

4. Principdrøftelse af om klubber i klubben 

uden videre kan blokere banen uden 

betaling til klubben. Punktet udsættes til 

en mere indgående drøftelse senere.  

5. Bestyrelsen godkendte 

Begynderudvalgets oplæg til åbent hus-

arrangementer og initiativer, herunder en 

udgift på ca. 10.000 kr til markedsføring 

mv. Klubben tilbyder i år en særlig 

jubilæumspris til begyndere på 1.500 kr, 

hvoraf de 1.000 kr fratrækkes 

indmeldelsesgebyret ved straks-

indbetaling af indmeldelsesgebyret. 

4.  

Messe 6. – 7. april 

 

Klubben er tilbudt en gratis stand på bil, båd, 

motormesse i Auning i weekenden 6. – 7- april. 

Mogens P er tovholder. 

5.    

1. Hvordan prioriteres penge til hvervning 

og fastholdelse af medlemmer, herunder 

juniorer? 

2. Tilbud til eksisterende golfspillere. 

3. Pris for begyndere. 

(Oplæg fra begynderudvalget om aktiviteter, 

herunder Golfens Dag 14.4. vedhæftet)                

 

1. udsættes 

 

2. se pkt 8 

3. se pkt 3 



6.  

Åbningsturneringen 13.4. 

- opgaver til bestyrelsen og andre 

 

 

Kontorets opgaver varetages af frivillige 

hjælpere. 

7.      

Banejubilæum i 2013 

Udsættes 

8.   

Konkret tilbud til nye DGU medlemmer 

 

Skift fra andre klubber – intet 

indmeldelsesgebyr – kun kontingent fra 

indmeldelsesdatoen 1.4., 1.5., 1.6. el 1.7. 

Markedsføring på hjemmesiden og Facebook. 

9. 

Status på ny website 

Udsættes 

10. 

Sponsorturnering Bededag 

Sponsorudvalget vurderer om Bededag er en 

god dag til turneringen, og vælger evt. en anden 

dato. 

11. 

 Årshjul 

Udsættes 

12. 

Hvem tager sig af personalet (konkretiseres) 

herunder Mogens’ forslag til 

ansættelsesprocedure   

Udsættes 

12. 

Meddelelser/Evt. : 

1. Orientering om trænerens aktiviteter i 

sæsonen 

2. DGU-introduktionskort til bestyrelsen 

 

3. Dokumentation for rette ejere til ”nets” 

 

 

 

 

2. Bestilt 18.3.2013 

 

3. Kassereren sagsbehandler denne henvendelse 

 

Næste møde: 10. april 2013, kl. 18.00 

 

Inge-Lis Mørch 

 


