
 
 
 

 

 

BESTYRELSESMØDE Dato 19.10.15 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer:  
Ole Jensen 

Referent:  
Rita Kirkegaard 

Deltagere:Inge-L. M., 
Ole J., Marianne J, 
Ivan M., Peter M, 
Annie P., Rita K.,  
  

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
1. Der kommer en repræsentant fra Probox 
24, som præsenterer forskellige modeller af 
betalings automater. 

Vi fik en grundig intro. af de forskellige 
modeller fra probox 24, og der er ingen tvivl 
om, at en anskaffelse af systemet vil være en 
forbedring/lettelse  af vores administration. 
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper og  
venter med en endelig beslutning indtil vi ser 
den nye model præsenteret (uden indbygget 
printer da vi har en sådan i forvejen). 
 

2.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den 21.09.15 

Referatet godkendt. 

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

Opfordring fra Ole til bestyrelsens medlemmer 
om at komme med indput til  beretningen til 
generalforsamlingen. 

 
4. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf.   
Gennemgang af klubbens likviditet. 
Oplæg til budget 15/16 
 

Marianne gjorde rede for beregningsgrundlaget 
for det kommende budget 2016.  
Oplæget blev godkendt af bestyrelsen. 
Vi drøftede igen vore flexmedlemskab. Vi 
besluttede, at der fremover kun skal være en 
slags flexmedlemskab på følgende vilkår: 
2400,- incl. 5 personificerede årsgreenfee 
billetter gældende fra 1. januar 2016. 
 

5. Forberedelse til generalforsamlingen. 
    Herunder kontingentfastsættelse. 

Inge Lis fremlagde en ”huskeliste” til vores 
generalforsamling, som blev drøftet og tilrettet. 
Kontingentet næste år forslåes hævet med 
almindeligt prisindeks. 



 
 
 

Marianne taler med Lone på kontoret om at lave 
en sammenligning med naboklubber som 
tilsendes bestyrelses medlemmer. 
 

6. Jubilæumsudvalg status på…. Vi vil gerne endnu engang opfordre medlemmer 
til at melde sig i jubilæumsudvalg. Vi skal bruge 
flere end der på nuværende tidspunkt har 
tilkendegivet interesse. Skriv eller ring til 
kontoret.   
Er der ikke nok medlemmer der melder sig, vil 
vi opfordrer på generalforsamlingen.  
Senest først i december tager Ole initiativ til 1. 
møde. 

 
7. Orientering fra sekretariatet.      
      

Scorekortprinteren er i stykker. Er sendt til 
reparation.  
Vores buggys trænger til rengørring. Inge-Lis 
finder en midlertidlig løsning. 
 

 
8. Orientering fra Udvalgene 
   1) Herunder drøftelse af evt. nyt koncept til      
klubmesterskaberne  samt 
2)kurser./kursusdeltagelse 
 

Vores eliteudvalg har sammen med Ebeltoft 
etableret et samarbejde omkring dameeliten. 
Samarbejdet er døbt: Team Djurs. 
Dette for at bevare og styrke vores dameelite. 

1) Udsat til næste møde 
2) Udsat til næste møde 

9. Medlemshenvendelser.     
 

De enkelte medlemmer får svar. 

  
10. Evt. 

Social golf – der har været lidt 
startvanskeligheder idet banen har været optaget 
uden at nogen har været opmærksomme herpå. 
Det skal imidlertid ikke forhindre os i at 
fortsætte dette nye tiltag og bestyrelsen vil 
derfor gerne opfordrer alle medlemmer  til at 
deltage hvis og når man har tid og lyst.  
Vær obs på om banen er ledig.. eller der evt. 
skulle være ændringer i mødetiden på de 
forskellige lørdage. (orientering på golfbox, 
hjemmeside og facebook) 

Næste møde 16.11.15  
 


