
 Dato 10.12.2014  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale: mødelokalet  

Ordstyrer:  Ole J. 
 

Referent: Rita K. 
 

Deltagere: Ole J., Inge-
Lis M., Annie P. , 
Marianne J., Gunnar 
P., Ivan M., Rita K. 
 

Forplejning:  
Smørebrød 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 12.11.14 samt 
generalforsamlingen. 
a) Forslag om evt. prøvemedlemsskab i et par 
år inden indmeldelsesgebyr skal betales. 
b) Forslag om ændring af formulering omkring 
indmeldelsesgebyr. 
c) Reducering i betaling for leje af buggy for 
medlemmer med specielle behov. 
 

 
a) Bestyrelsen besluttede ikke at tilslutte 

sig forslaget.   
 

b) Vi behøver ikke at ændre vores 
vedtægter, men skal finde en anden 
formulering til hjemmesiden.  
Vi omformulerer og skriver medlemskab 
med og uden  loyalitetsrabat. 
 

c) Hver enkelt ansøgning  godkendes af 
bestyrelsen. Der kan lejes buggy for 50,- 
for 9 huller og 100,- for 18 huller. Af 
hensyn til administration  skal der købes 
10 stk. ad gangen. 

 
Referatet godkendt. 

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

Ole fremlagde udkast til ansættelsesaftale med 
Oli´. Udkastet blev rettet til under hensyntagen 
til bestyrelsesmedlemmernes kommentarer og 
rettelser. 
Kontaktperson til træneren fra bestyrelsen: 
Ivan M. /næstformand. 

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

 
Marianne gennemgik regnskab og budget. 
Ole og Marianne afholder møde med bankerne 
på mandag i klubben. De forsøger om der kan 
reduceres i vores renter.  
Når alt regnes med er der kun 11.000 kr. mindre 
i år på kontingenterne.   
Godkendt. 

 
4. Drøftelse af kørsel med buggys på banen     
om vinteren. 

Det er baneudvalgsformanden der sammen med 
vores chefgreenkeeperen vurderer hvornår der  
kan køres- og hvordan. Bestyrelsen overlader til 
formanden for udvalget at påse at de enkelte 
brugere overholder de forskrifter der er. 

 
5. Orientering fra sekretariatet. 
Herunder belysning i klubhuset. 
 

Vi oplever flere gange, at lyset i klubhuset 
brænder på uhensigtsmæssige tidspunkter. 
Ivan undersøger  evt. besparelser ved LED-



 
 

belysning  samt automatisk dørlukning med 
brik. Desuden undersøger han priserne på sluk 
alt belysning i klubhuset over alarmen. 

 
7. Orientering fra Udvalgene 
     Nyt siden sidst? 
   

Vi ønsker at Peter M. – hvis han vil – fortsætter 
som formand for junior- og eliteudvalgene. Ivan 
bliver bestyrelsens repræsentant i udvalget, og 
kontakter Peter for at aftale det videre 
samarbejde. 

 
8. Evt. medlemshenvendelser.     
 

De enkelte medlemmer får svar fra bestyrelsens 
repræsentant i sekretariatet Inge-Lis Mørch. 

  
9. Evt. 

Gunnar har bestilt syn af hængsler, låse o.s.v. på 
vores døre.   

 

Næste møde onsdag den 14.01.15 


