
 Dato: 14.05.2014 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer:   
Ole J. 

Referent:   
Rita K. 

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

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 09.04.14  

Referatet godkendt. 
Drøftelse af pkt. 5 i tidl. ref.- evt. tilbud på 
nedsat green-fee i en periode her i sommer. – 
Vi laver et tilbud i hele juli måned. 150,- 
hverdage og 175,- i week-ender.  
Gælder kun fuldtidsmedlemmer og kan ikke 
kombineres med andre rabataftaler. Inge Lis 
sørger for offentliggørelse af tilbuddet. 

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

Vi har i forbindelse med vores afvikling af 
sponsorturnering en hverdag, fået 2 
henvendelser med ønske om fremtidigt at ændre 
til en ikke-arbejdsdag. 
Vi har fået et tilbud om at vores terassedører 
kan åbnes og lukkes automatisk. Vi udsætter 
tiltaget, idet der p.t. ikke er økonomi til at 
etablere automatisk åbning og lukning. 
Vi har fået en henvendelse fra Gunnar Pilgaard 
om aktiveringsansættelse.- Der arbejdes videre 
med de fornødne aftaler med Gunnar. 
Derudover er der ansat en medarbejder hos 
green-keeperne i arbejdsprøvning i 3 mdr.  
 
 
 
 

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

Marianne gennemgik regnskaberne. 
Vi skal stadig være – og er -  meget 
opmærksomme på vores udgifter og holde dem 
nede. 
Likviditeten ser tilfredsstillende ud. 
 
 
 
 
 



4. Forsikringer 
 

Vi er i gang med at få tilrettet vores 
forsikringer. Vi mangler bl.a. en 
hackerforsikring mod indbrud i vores IT 
systemer.  
Det er aftalt at Codan udregner et tilbud på 
vores forsikringer, som vi senere tager stilling 
til. 

 
5. Meddelelser fra sekretariatet 
 

Vi har undersøgt hvad en vekselautomat koster. 
Det er umiddelbart for dyrt, og koster for meget 
i forsikringer. 
Status på udbud af servicering af mad. Det er 
konstateret, at der fortsat er tab på madsalg i 
automaten. Vi forsøger at finde den rette løsning 
ift. køb/salg. Vi afprøver muligheden for at 
bestille en let ret inden kl. 10.00 i weekender. 
Der udarbejdes informationsmateriale herom. 
Vi er blevet kontaktet af et filmselskab som 
kommer i morgen 15.5.14 og optager film til 
Golf.dk 
 

 
6. Pavillonen – oprydning, maling 
 

Hele pavillonen friskes op med maling, og vi 
prøver at sætte efterlysning af møbler til 
pavillonen på vores hjemmeside igen. 
Vi maler også den gamle udhusbygning- 
greenkeeperhuset. 
 

 
7.Hole in one – for unge under 18 år. 
  

I stedet for en flaske whisky – finder vi et 
alternativ. 

 
8. Evt. medlemshenvendelser 
 

En henvendelse fra medlem. Medlemmet 
kontaktes med besked. 

  
9. Evt. 

Vi har en udfordring med vores El som ikke slår 
til når alt udstyr er i gang. Vi undersøger hvad 
en opgradering koster og får det evt. igangsat. 
1.Åbent hus- arrangement gav18-20 besøgende. 
Heraf skaffede vi 12 medlemmer 
2. Åbent hus-arrangement gav 10 besøgende. 
Heraf skaffede vi 8 medlemmer. 
Derudover er der tilgået yderligere 8 
medlemmer således at ny indmeldte tæller 28 
medlemmer. 

 

Næste møde 11.06. 2014 kl. 18.00 


