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  Referat fra bestyrelsesmøde  
   

Dato: den 25.08.2011 
Deltagere: Peter Hjulmand, formand(PH) Bente Nielsen, sekretær (BN)                                                                             
 Jonny Nielsen, næstformand (JN) Anni Fremming (AF) 
 Ole Junker, kasserer (OJ) Ivan Mortensen (IM) Peter Mosdal (PM)      

 
 
Arbejdstilsynet: 
Nye krav til afholdelse af arbejdsmiljødrøftelse med medarbejdere på alle virksomheder. Samtaler skal 
være afholdt inden 01. Oktober.  
 
Økonomi: 
Budget overholdes. 
 
Banelukning: 
Bestyrelsen har modtaget indsigelser vedr. banelukninger. Der vil være en løbende evaluering, så vi kun 
lukker banen i nødvendig udstrækning. 
 
Jobprøvning: 
Info lagt ud på hjemmesiden om forløbet. 
 

Baneudvalget:  

Alle er begejstret for banen i år. Møde afholdes i baneudvalget på torsdag. Bl.a. vedr. ny par 3 bane. Stier 
bør fyldes efter med stenmel. Bunkers efterfyldes løbende.  

 

Eliteudvalget:  

1. holdet bliver i 4. Division. 2. holdet og damerne bliver i kvalifikationsrækken. 

Indtil videre fortsættes med samme antal hold. Udvalg er nedsat til at øge sammenholdet på tværs af 
holdene. 

 

Juniorudvalget: 

U16C har vundet deres række. Er gået videre fra den indledende runde. 

Der arbejdes på at gennemføre en generationsmatch. 

Juniorlejren gik fremragende med masser af opbakning. 

Oli har et godt tag i de unge mennesker. 

 

Begynderudvalget:  

ÅbenHusArrangement er forløbet godt efter den nye ”køreplan”. Evalueringsmøde afholdes i nærmeste 
fremtid. 

Bente skal bage kage til diverse arrangementer, og må prioritere i sine øvrige opgaver. 

 

Klubhus- og Ejendomsudvalg: 

Maling på sydvæggen trænger til opfriskning. Overdækning på drivingrange er i gang. Tagplader mangler at 
blive udskiftet på maskinhuset. Skal tages med i det kommende budget. Der er venteliste på skabe 
generelt. Forslag om bygning af læskure for regn og torden. Det undersøges hvilke tilladelser der evt. skal 
til. 

 

Sponsorudvalget:  

Kontrakter genforhandles i løbet af efteråret. 
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Handicapudvalget:  

Ranglistematchregler skal være klart defineret.  

 

Banekontrol/serviceudvalget:  

Fungerer godt med servicevogn. Regler skal følges iht kontrakt.  

 

Driving-Rangeudvalg:  

Fungerer godt. Måtter skal vendes så slagretning går mod midten af drivingrange.  

 

Medlemskab:  

Der arbejdes på at lave et oplæg til nye typer medlemskaber. Disse forslag vil blive fremlagt på den 
kommende generalforsamling. 

 

Par 3 banen: 

En evt. udvidelse af par 3 banen drøftes i baneudvalget. 

 


