
 Dato 11.02.15 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer: Ole J.  
 

Referent: Annie 
 

Deltagere: afbud fra 
Rita K. og Ivan M. og 
Inge-Lis 

Forplejning:  
Marianne 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 14.01.15 

 
Referat underkrevet af tiltedeværenden. 
 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer. 
Herunder deltagelse i 
Repræsentantskabmøde. 

Bestyrelsen har godkendt Gunnar 
udstrædelse og budt velkommen til Peter 
Mosdal – Se særskilt info. på klubbens 
hjemmeside. 
PM: Elite – Juniorer – medlem af 
baneudvalg 
Ivan: Baneudvalg - Klubhusudvalg 
 
Deltagelse i repræsentantskabsmøde 20-21 
marts i Middelfart 
Tilm. Senest 16. febr.  

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

Marianne gennemgik regnskabet 
Der arbejdes fortsat videre på at få renter af 
gæld yderligere nedsat 
Greenfee og varesalg her i vintermd. Halter lidt 
men ligger dog på niveau som sidste år.  
Restancer : 52 medlemmer mangl. at betale .  
1. rykker er udsendt 11. febr.   
Næste rykker sendes om 14 dage, og herefter 
spærres kortet, så der ikke kan bookes via 
golfbox hverken på hjemme- eller udebane 

 
4. Fastsættelse af fremtidig green-fee takst. 
    Drøftelse af nuværende og fremtidige  
    green-fee aftaler og rabatter.    
 

Golfrabatkort : Teetime/Golfhäftet – opsagt 
Prisstrukturen i Flexmedskaber undersøges.  
Evt. differenceret takster i golfbox, (pris skal 
undersøges) så de attraktive tider er lidt dyrere 
end de andre.  
Greenfeetakster gennemgås igen til før 
formandsmøde 3. marts.  
Inge-Lis indkalder til formandsmøde snarest. 
 

 
5. Orientering fra sekretariatet.      
 

 
intet 
 



 
7. Orientering fra Udvalgene 
     Nyt siden sidst?   

Turneringer er efterhånden på plads både for 
klubben, eliten og juniorerne  
Åbningstureringen fastlagt til søndag d. 12. 
april 
Sponsorudvalget arbejder hårdt videre for at få 
nogle gode sponsorater på plads 

 
8. Evt. medlemshenvendelser. 
     

 

  
9. Evt. 

Evt. oprette køb og salg af udstyr på Facebook. 

 
 

 

 

Næste møde onsdag den 11.03.15  
 

 


