
  Dato: 12.03.14 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

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

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 04.02.14  

Referatet godkendt. 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer. Sponsorudvalgets oplæg. 

Ole orienterede om arbejdet i sponsorudvalget 
som arbejder hårdt. Regner med at skilte med 
sponsorer bliver sat op inden åbningsmatchen. 

Ølautomaten er gået i stykker. Der opsættes 
snarest en anden – indtil da kan der købes fadøl. 

 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf. ( herunder 
drift/vedligehold af materiel) 
Gennemgang af klubbens likviditet. 

Marianne gennemgik budgettet. Det ser godt ud. 

I forhold til sidste møde er antallet af 
medlemmer som stadig ikke har betalt 
kontingent reduceret væsentligt. 

 
 
4. Status på forespørgsel om 
medlemsobligationer. 
 

Da der har været  få tilbagemeldinger, og 
bestyrelsen har skønnet at det beløb der vil blive 
til rådighed vil blive opslugt af adm. og 
advokatomkostninger vil der ikke blive arbejdet 
videre med forslaget. 

 
5. Opfølgning fra formandsmødet 
 

Et godt formandsmøde, hvor de enkelte 
formænd fremlagde deres tanker og ideer for 
2014. 

 

 
6. Referat fra erfamøde den 11.02.  
Drøftelse af vores green-feeaftaler og 
forskellige rabatordninger såsom golfhæfte, 
teetime o.s.v.   

Tee-time fortsætter sæsonen ud. 

Samarbejdet med Grenå, Ebeltoft, Kalø og 
Hammel er aftalt til greenfee på 200 kr. hele 
ugen. 

Fra 1. april hæves green-fee i week-enden til 
350,- kr. og hverdagsgreen-fee forbliver 300,- 
kr.  



For alle fuldtidsmedlemmer fra andre klubber, 
vil der i 2014 blive givet en rabat på kr. 100,- 
hele ugen. 

 

  
7. Drøftelse af henvendelse fra Lone Rytter 
vedr. indmeldelsesgebyr. Forslag til layout 
på ny hjemmeside fra Lone Nielsen. 
 

Vi fastholder det nuværende indmeldesgebyr. 

Da det på generalforsamlingen blev vedtaget at 
generalforsamlingen,og kun denne, kan beslutte 
om indmeldelsesgebyret skal bortfalde, har det 
ikke været muligt at ændre på dette, hvilket har 
betydet at evt. nye medlemmer der har vist 
klubben interesse, har indmeldt sig i andre 
klubber uden indmeldelsesgebyr. 

Forslag om synliggørelse af sponsorerne på 
hjemmesiden videresendes til 
kommunikationsudvalget. 

 

 
8. Drøftelse af henvendelse fra træner Oli 
Barddal. 
 

Det er besluttet at vi p.t.  ikke vil  støtte Oli`s 
forslag om indkøb af en Trackman. Klubbens 
økonomi tillader det ikke p.t.  

 
9. Servicering af medlemmer i klubhuset for 
den kommende sæson. Mad, drikke o.s.v. 

Der vil blive et indskrænket tilbud af madsalg i 
år, da det generelt ikke giver overskud. Der 
arbejdes dog på en evt. mulighed for bestilling 
af mad, når man er på hul 15. 

 

 
10. Weekendpiger 

 

Vi har 2 week-piger der holder, så vi denne 
sæson skal ansætte to nye. Der er sat opslag på 
hjemmeside og forskellige steder i 
omegnsbyerne. 

 

 
11. Flex 1 og – 2 medlemmers brug af 
træningsarealer og par 3 bane 
 

Det er tidligere besluttet, at passive medlemmer 
må bruge par 3 banen og træningsarealerne. 
Derfor gives der tilladelse til det samme for 
flexmedlemmer. 

 
12. Evt. medlemshenvendelser  
 

Drøftelse af henvendelser. Det tilstræbes at de 
enkelte medlemmer får direkte svar på deres 
henvendelser. 

 
13.  Evt. 
 
 

Det koster klubben penge at få overført 
betalinger fra udenlandske kreditkort m.fl. Der 
kan derfor fremover kun betales greenfee k.v. 
med Dankort, Visa og Mastercard 

Næste møde 9. april 2014 


