
Bestyrelsesmøde d. 9.4.2014 
 Dato: 09.04.14 

 
 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer:   
Inge-Lis 

Referent:   
Annie 

Deltagere 
Inge-Lis, Peter, 
Marianne, Jonny, 
Annie 
Afbud. Ole  + Rita (syg) 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 12.03.14  

Referat godkendt med bemærkning om ændring 
vedr. greenfee – se pkt. 5. 

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

Inge-Lis orienterede om status. Eks. en 
vekselautomat. Lone Rytter undersøger, hvad 
anskaffelse og drift koster.. 
Ølautomaten giver problemer. Skal rep. (er vist 
sket pt.) 
Div. modtagne Udvalgs forretningsordener er 
lagt på hjemmesiden. Hvis der her opdages, at 
der skal tilretninger til, så ordnes det til 
efteråret. 
Klubben har fået kontakt til journalist John 
Pedersen fra Folkebladet, som pt. allerede har 
offentliggjort interview med Ole Jensen.  
John har fået en plan for turneringerne. 
(Åbningsturneringen – er sendt til bladet. Men 
gr. Påsken kommer det nok først senere) 

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

Regnskabet pr. 31/3 ser nogenlunde fornuftigt 
ud. Likviditeten er tilfredsstillende. 



 
4. Meddelelser fra sekretariatet 
 

Greenfee-billetbytning med vores 
samarbejdsklubber er i gang.  
Der er indgået en aftale med Compu Partner om 
betaling med udenlandske kort samt en række 
flere kort mod et årligt gebyr.  
Vinduespudsning både ude og inde er foretaget 
af ny vinduespudser.. Dette har medført en 
besparelse på denne post. 
Der vil blive trykt nye scorekort, hvor 
telefonnummer til hjertestarter kommer på. 
Baneguide er undervejs fra en sponsor. 

 
5. Greenfee og greenfeeaftaler samt 
gæstebilletter. 
 

Greenfeeaftaler er stadig under udarbejdelse. 
Mange klubber søger en forenkling 
Vi har drøftet et evt. nedsat sommertilbud på 
greenfee prisen i NDG – drøftes på et senere 
bestyrelsesmøde. 
Gæstebilletter kan fortsat hentes på kontoret i 
åbningstiden. 
PM efterspørger tidligere modtagene vouchers 
fra Golf DK – Inge-Lis undersøger. 

  
6. Week-end medarbejdere 
  

Simon Riishøj og Benjamin Rytter er udvalgt af 
4 seriøse ansøgere.  

 
7. Evt. medlemshenvendelser  
 

Der er ankommet 1 henvendelse, som behandles 
af sekretariatet. 

 
13.  Evt. 
 
 

Banekontrollen vil gerne have en nøgle hver til 
banekontrolbilen, da der er nogen, der tager 
bilen og kører i den.  
Inge-Lis snakker med Niels Huus 
Pavillonen bli’r varmet lidt op til 
åbningsturneringen 
Greenkeeperhus trænger til maling, men pt. er 
der alt for vådt men der er indhentet tilbud på 
maling. 
Vejrforholdene afventes 

 

Næste møde 14. maj 2014 kl. 18.00 


