
 
 
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE Dato 16.11.15 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer:  
Ole Jensen 

Referent:  
Rita Kirkegaard 

Deltagere: 1. del 
deltog Peter Hjulman 
og Lone Rytter. 
Ole J., Ivan M., Peter 
M., Inge-Lis M. 
Marianne J., Rita K. 
Afbud: Annie Pihl  

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
1. Peter Hjulmand deltager i mødet i 
forbindelse med udvælgelsen af medlem til 
at modtage kammeratskabsprisen på 
generalforsamlingen. 

Indstillingerne blev gennemgået, og den 
endelige udvælgelse af modtager til årets 
kammeratskabspris vil blive offentliggjort på 
generalforsamlingen. 
 
Der er truffet en principbeslutning om, at 
æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer 
IKKE kan modtage kammeratskabsprisen. Dette 
gøres der fremover opmærksom på når der 
indkaldes indstillinger. 
Desuden skal der på vores fremtidige 
formandsmøder i september opfordres til 
indstillinger fra de forskellige formænd i 
udvalgene. 
 
 

2.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den 19.10.15 
Lone deltog under dette møde og fremlagde 
årsregnskabet. 

Referatet godkendt. 
 
Vi har fået første månedsregnskab. 
 
Bestyrelsen fik afklaret de spørgsmål der måtte 
være til regnskaberne.  
 
Lone sender via golfbox ud til alle medlemmer 
om, at forslag til generalforsamling skal 
indsendes senest onsdag. 
 



 
 
 

 
3. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer.  
Herunder jubilæumsudvalg – status på! 
 

Ole efterlyser inspiration fra de enkelte 
medlemmer til beretningen som udarbejdes og 
tilsendes øvrige bestyrelsesmedlemmer inden 
generalforsamlingen. 
 
Der er inviteret til et møde den 25. nov. vedr. 
etablering af forsyningsledninger til 
Vandsamarnbejde Vest Djursland. Ole deltager i 
mødet for at se hvordan det evt. vedrører 
klubben/banen. 
 
Vi skal bruge vinterperioden til at få stabiliseret 
driften af vores automater, da vi mister for 
mange penge når de er i stykker. Desuden vil 
det være en fordel at kunne få betaling på 
automaterne så der også kan bruges swifft  
og/eller mobilPay samt dankort. 
 
Bestyrelsen har besluttet at vi investerer i den 
mellemste Probox 24, da vi mener investeringen 
vil afhjælpe en del administration, give en bedre 
service og -  ikke uvæsentligt – der  er døgn-
service på den. Vi vil arbejde på at få den 
instaleret i vinter-perioden, så den er afprøvet 
og klar til sæson 2016. Inge-Lis indleder 
forhandling om tilbud og betingelser  på den + 
automatbox. 
 
Jubilæumsudvalg: Der er stadig plads til flere 
medlemmer i udvalget. Henvendelse til kontoret 
hvis du/I har interesse. Gerne snart. 
Ole inviterer til 1. møde i udvalget i december. 
 
 

 
4. Ny drøftelse af flexmedlemskaber – 
herunder hverdagsmedlemmer. 
 
Herunder klubbens greenfeepolitik i forhold til 
andre klubbers flexmedlemmers spil på 
Norddjurs samt greenfeerabatordninger og 
brug af greenfee billetter. 
 
 

 
Bestyrelsen drøftede igen strukturen på 
flexmedlemskaber.  
Peter M. udarbejder forslag og fremsender det 
bestyrelsen til drøftelse på senere møde. 



 
 
 

 
5. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf.   
Gennemgang af klubbens likviditet. 
 

Se pkt. 2 

 
6. Generalforsamlingen – er alt klart? 
     

Bestyrelsen mødes  kl. 18.00 inden 
generalforsamlingen. 
Det ekstraordinære møde den 23. aflyses. 

 
7. Orientering fra sekretariatet.   
    Opfølgning på rengøring af vores buggys.    
      

Det er vores tur til at arrangere Erfamøde i 
2016. Et møde den 11. januar og igen et møde i 
august. 
Der er taget initiativ til at få buggys gjort rene. 

 
8. Orientering fra Udvalgene 
   Herunder drøftelse af evt. nyt koncept til      
klubmesterskaberne – (forslås udsat til næste 
møde, da Annie ikke deltager i mødet.)  
 

Udsat til næste møde. 
 
 
 
 

9. Medlemshenvendelser.  
    Der er kommet 2 medlemshenvendelser.   
 

Henvendelserne blev behandlet/drøftet og 
medlemmerne får direkte svar fra kontoret. 
 
I diskussionen fremkom der forslag om til næste 
sæson evt. at ”korte” vores forskellige 
klubturneringer ned. – Forstået således, at der 
umiddelbart efter turneringen uddeles præmier, 
og først derefter afvikles spisning. Det vil 
måske tiltrække nogle spillere, som gerne vil 
spille men ikke er interesseret i efterfølgende 
spisning. Forslaget sendes til 
turneringsudvalget. 
 

  
10. Evt. 

Ingenting under eventuelt. 

Næste møde efter generalforsamling 
den 26. november. 

 

 


