
 Dato:  20.06.13 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer: Peter M. Referent: Rita K Deltagere Marianne, 
Inge Lis, Peter, 
Mogens, Johnny og 
Rita. Afbud Annie 

Forplejning:  
Smørrebrød 

 

1. Opfølgning- og godkendelse af referatet 

fra sidste møde 16.05.13     

 

 

 

Vedr. pkt.  

2a) Det er besluttet, at der kan spilles ud inden 

kl. 7, men der kan ikke bestilles tid.  

2b) Klubhuset er stort set færdigt. 

Terassemøblerne males.  

2g) Der er fundet en printertype så indkøbet 

sættes i gang.  

3-2)Vedr. anskaffelse af reoler til pavillonen – 

Inge-Lis sørger for, at der sendes mail til alle 

medlemmer. 

5) Kommunikationsudvalget er endnu ikke 

aktiveret. 

6) Det er aftalt med Jens Fremming at han 

ordner Buggys. 

Referatet godkendt og underskrevet. 

 

 

2. Opfølgningspunkt fra sidst. 

 - skal særreglerne for 3 og 4 bolde i week-

ender og på helligdage ændres? omformuleres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen har kigget på formuleringen og de 

konsekvenser den har i forbindelse med spillet. 

Vi er enige om at beholde nuværende 

formulering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.   Meddelelser generelt og fra udvalgene 

a) Baneudvalg 

b) Klubhus/ejendomsudvalg 

c) Begynderudvalg 

d) Juniorudvalg 

e) Eliteudvalg 

f) Sponsorudvalg 

g) Turneringsudvalg  

h) Regel/handicapudvalg 

i) Bane/kontrol serviceudvalget 

 

 

 

 

a) PC er stadig ikke installeret ved green-

keeperne. De mangler den meget, så Peter 

fremskynder processen.  

Vi venter stadig på den lille nye traktor  men 

den forventes snart leveret. I venteperioden er 

en anden stillet til rådighed. 

Der er sat spejle op på driving range, og der er 

sat snore op så der igen må drives ud fra græsset 

mellem de opsatte snore. 

b) Der opsættes parasoller på terassen.Mogens 

tager affære på det. 

b) drøftelse af Annies undersøgelse af 

sikring/oplysning af udendørsarealer ved 

klubhuset*.  Der indkøbes lyssensorer som 

sættes op udendørs. 

b)skal alarmtiden ændres i sommertiden? 

Er ændret til 23.30. 

 

b) vinduespudser til klubhuset 

Der er pudset vinduer. Sker 2 gange om året. 

Vi indhenter tilbud fra forskellige leverandører. 

 

c) begynderudvalgets vejledning om dresscode 

til de nye. Vi tager punktet op på næste møde, 

og Rita undersøger i mellemtiden hvad de gør i 

andre klubber. 

Der er startet 36 nye begyndere 

d) Der er lige udsendt invitationer ud til 

juniorlejr 5 – 7. august. 

e) Hvis vores damer vinder deres pulje, kollider 

det med oprykningsspil den lørdag der er 

klubmesterskab. Eliteudvalget tager kontakt til 

turneringsudvalget med henblik på at finde en 

løsning. 

f) Vi undersøger om det er Thor der skal 

vedligeholde vores automater. 

h) Ole Juncher afholder 2 regelaftner for 

begyndere. Som noget nyt afvikles den ene 

aften delvis på banen med konkrete eksempler. 

 

 .  



 

 

4.    Aktuel situation i klubben 

1. Klubsekretær 

2. Evaluering flytning.  

3. Økonomi ved Marianne 

 

 

 

Orientering fra Inge-Lis og Marianne vedr. 

forløbet.* 

1)Der er modtaget 85 ansøgere. Der har været 

afviklet samtale med 13 kandidater. Der er 

indstillet en ansøger der er forlagt bestyrelsen. 

Bestyrelsen har tiltrådt indstillingen. 

2)Jonny har foranlediget, at pavillonen 

umiddelbart efter sommerferien bliver inddelt , 

så der bliver 2 rum. 

3) Marianne har opgjort økonomien i forhold til 

sidste år ved samme tid. 

Kontingent identisk med sidste år. 

Indmeldelsesgebyret er mindre end sidste år. 

Green-fee mindre end sidste år. 

Samlet set er vi få tusinde kroner bedre end 

sidste år. 

Vi er lidt bagefter vores budget. 

 

 

 

 

5. Henvendelse fra medlemmer vedr. 

ændring af medlemskab og andet. 

 

 

De enkelte medlemmer får direkte svar fra 

bestyrelsen. 

 

       6.   Buggys – hvad skal de koste at leje, 

strøm og garageleje. 

hvad skal det koste når gæster/med-

lemmer selv medbringer egne?  

Punktet kommer ind ved budgetlægningen 

2014. 

 

 

7. Privat bestilling og køb af mad der 

opbevares og indtages i klubhuset? 

Brug af klubbens ressourcer. 

Ved større arrangementer med spisning, der 

afvikles i klubben,  skal dette  bestilles gennem 

klubben.Grænsen for at bestille mad direkte og 

selv få det leveret går ved 8 personer.  

Ordningen træder i kraft d.d. 

8. Forslag om udvidelse af gebyrfri 

indmeldelsesperiode.* 

Vi forlænger perioden året ud. Det skal 

pointeres, at den gebyrfri indmeldelse KUN 

gælder for medlemmer fra andre klubber, der 

allerede har erhvervet et DGU kort. 

 



 

 

 

 

 

 

9. Aftale om pasning af kontor juli og 

august md. (Inge-Lis) 

 

 

 

 

 

Inge-Lis laver oplæg som sendes til alle 

implicerede. 

10. Tak for hjælpen turnering og 

Jubilæumsturnering 

  

Vi forsøger at lave tak for hjælpen turnering den 

22. sept. – jubilæumsturnering 18. august.  

  

11. Evt. Baneguide –udsættes til næste møde.  

Jonny informerer om, at veterinærkontrollen 

evt. kommer på tilsyn fredag. 

 

Næste møde   14. august 2013 


