
 

 Dato: 12.12.2013 
 

 

Tidspunkt:  16.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer: Ole J. Referent: Rita K Deltagere: Ole J., 
Peter M., Jonny N., 
Marianne J, Inge Lis 
M., Annie P. Strøm, 
Rita Kirkegaard 

Forplejning: ingen 
 

Dagsorden: 

 

1. Opfølgning- og godkendelse af referatet 

fra sidste møde den 28.11.13 

Referatet godkendt. 

 

 

 

2. Struktur for bestyrelsesmøderne 

fremover. Herunder drøftelse af evt. 

deltagelse af suppleanter i fremtidige 

møder. 

 

 

Ole udarbejder forslag til forretningsorden og 

sender ud.  

Fremtidige møder vil blive planlagt til den 2. 

onsdag i måneden med start kl. 18.00 og 

tilstræbes afsluttet kl. 21.00. Der afvikles ingen 

møde i juli måned. Evt. deltagelse af 

suppleanter udsættes til næste møde. 

 

 

3. Besættelse af udvalgsposter/ 

kontaktpersoner til de enkelte udvalg. 

Der udarbejdes en oversigt over udvalgene 

inden næste møde. Inge-Lis kontakter Ole 

Junker og Lone for at få opdateret oversigten. 

Vi gennemgår de enkelte 

udvalgssammensætninger næste gang, og laver 

den endelige sammensætning. Bestyrelsen er 

enige om, at der så vidt muligt uddelegeres til 

udvalgene så bestyrelsen primært arbejder med 

overordnede principper og visioner. 

                                             

 

4. Følgende punkter er opsamling fra 

generalforsamling og formandsmødet. 

Punkterne skal prioriteres til fremtidige 

møder. 

1.Forslag om medlemslån/obligationer. 

2.Forslag om evt. indgåelse af samarbejde 

1.Forslaget om medlemslån / obligationer. Vi 

laver en medlemsundersøgelse vedr. interessen, 

inden vi evt. arbejder videre med det. Inge Lis 

udarbejder brev til medlemmerne sammen med 

Lone. 

 

2.Djurs Golf – Vi vil tale med Oli` om evt. at 

indgå samarbejde med Djurs Golf (eller evt. 



med Djurs Golf om pro. 

3.Forslag om evt. reducering af udgifter. 

 

4.Forslag om ”rivevejledning” på 

hjemmeside. 

5.Ny hjemmeside. 

6.Drøftelse af evt. sanktioner/procedure 

overfor greenfeegæster/medlemmer i 

restance. 

7.Henvendelse fra medlem vedr. 

dispensation.  

8.Indretning af turneringskontor. 

 

andre klubber) , og i hvilken form og omfang. 

Peter tager en snak med Oli´  inden næste møde. 

 

3.I alle vores beslutninger vil en overvejelse 

omkring udgifter spille ind. Vi skal have en 

vision og værdidebat i bestyrelsen, så vi kan 

dokumentere og forespørge  om medlemmernes 

forventninger til banen og service i klubben.  

 

4.Der henvises til alm. golfettikette. 

 

5.Vi sætter den nye hjemmeside i gang. Vi 

køber Rubens oplæg. Ole og Inge Lis 

igangsætter projektet i samarbejde med Ole 

Junker og Ruben. 

 

6.Vi fortsætter den nuværende procedure , og 

genoptager punktet ved næste opkrævning i 

august 2014.  

 

7.Medlemmet orienteres om beslutningen. 

 

8.Vi arbejder stadig på sagen, og hvis der er 

nogen der kan byde ind med inventar er vi 

stadig interesseret. Ole forhører sig hos diverse 

kontakter. 

 

 

 

 

5. Evt. 

 
Vi skal have kigget på vores kontingenttyper  og 

tænke kreativt. Hvordan skaber vi kreative 

løsninger til fordel for medlemmer og 

klubben?? Vi afholder et møde, hvor vi 

ideudveksler . Se på dgu`s hjemmeside, hvor der 

kan findes inspiration. Alle lægger hovederne i 

blød. 

 

 

 

 

Næste møde 8. januar 2014 


