
 
 
 

BESTYRELSESMØDE Dato 18.04.16  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale: klubben  

Ordstyrer:  
Ole Jensen 

Referent:  
Rita Kirkegaard 

Deltagere: Annie P., Ole J., 
Inge-Lis M., Ivan M., 
Marianne J, og Rita K.  
afbud fra Peter M. 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
1. Opfølgning og godkendelse af 
referatet fra sidste møde den  21.03.16 

Referatet godkendt. 

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

Jubilæumsturneringen er afviklet med stor succes. Der 
er kommet rigtig mange positive tilkendegivelser på 
arrangementet.  
På dagen var der en fantastisk stemning i- og omkring 
vores klubhus.  
Det afsatte beløb til jubilæumsarrangementerne  har 
vist sig stort set at dække vores udgifter så stor 
tilfredshed med dette. 

3. Gennemgang og opfølgning på 
klubbens perioderegnskaber samt 
budgetter 
og eventuel afvigelser heraf. 
Gennemgang af klubbens likviditet. 
      
 

Periodeforskydninger mellem indtægter og udgifter 
mars/april betyder at vores resultat for marts måned 
ikke er retvisende men aldeles tilfredsstillende.  
Vi lever op til vores likviditet, så alt i alt 
tilfredsstillende. 
Greenfeestatestik for marts er forrygende – det højeste 
antal i marts indenfor de sidste 5 år.  
Det er undersøgt hvad etablering af Dankortter-
minaler  koster at installere i vores drikke-automater. 
Vi har fået tilbud og vi arbejder videre med 
elektroniske løsninger omkring betaling i vores 
automater. 



 
 
 
4. Orientering fra sekretariatet.  
 
     1) Herunder status på Probox 24. 
 
 
       
     2) Status på klubbens computere. 
 
 
 
 
 
     3) Orden i receptionen. 
 
 
 
      
    4) Betaling af greenfee ved 
udeblivelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5) Varighed af flex- og 
greenfeebilletter. 
 
 
   
   6) Ombytning af gamle billetter til 
proboxbilletter.    

1) Den fungerer fint som den skal. Den kan mere 
end den på nuværende tidspunkt er sat op til.  
Kontoret arbejder fortsat med at udvide 
boxens funktioner. 
Besluttet at Probox sættes op så  

            klubmedlemmerne også kan bruge den.     
2) Vores computere på kontoret er af en ældre 

model og meget langsomme. Vi beslutter at 
investere i 2 nye computere og stille de to 
nuværende fra kontoret i pavillonen, hvor de 
gamle er ENDNU langsommere og forældede. 

3) Det har været nødvendigt ( af hensyn til 
overblik på opslagstavler o.s.v.) at fjerne 
forskellige rekvisitter fra vores indgang. 
Det gælder især varer fra vores proshop, som 
naturligvis stadig er tilgængelige i shoppen. 

4) Det er konstateret, at greenfeegæster, der har 
reserveret tid, af og til udebliver og undlader 
at slette tiden. Dette betyder naturligvis at 
andre (evt. greenfeespil-lere)ikke kan gør brug 
af tiden. 
Det er derfor besluttet at vi, sammen med 
bekræftelsen på tidsbestillingen, sender en 
meddelelse ud om, at der ved udeblivelse uden 
afmelding af tid, må påregnes opkrævelt et 
gebyr. 
 

5) Flexbilletter er varighed 1 år og greenfee  max 
3 års varighed. 

 
6) Der  rettes henvendelse til vores sponsorer og 

flexmedlemmer vedr. ombytning indenfor en 
given periode. 

            Gæster med gamle billetter behandles 
            individuelt når de kommer. 



 
 
 
 
5. Orientering fra Udvalgene 
 
     

 
     

Begynderudvalg: ca 60 gæster til åbent hus. 
Der er 47 nye medlemmer der starter begynderforløb 
nu. 
 
Klubhusudvalg: Det koster 12.000 + moms, at få 
etableret magnetlås på terassedøren.  Ivan forhører 
onsdagsherrerne, der menes at have tilkendegivet at 
de vil bidrage til etableringen. 
Meldinger om, at låsen i bagrum 4 er i uorden. Der 
igangsættes etablering af ny lås. 
I vores bestræbelser på at minimere ulemper ved 
svalebesøg i sommer, er der sat fisketråd op. 
Vi håber det er en acceptabel løsning der virker. 
 
Sponsorudvalg.: Sponsorudvalget arbejder hele tiden 
for at finde nye sponsorer. 
Umiddelbart ser det ud til, at der for indeværende år 
er nogenlunde samme beløb i indtægter som sidste år.  
 
Turneringsudvalg:Tefalåbningsturnering er på plads 
til fredag, og øvrige turneringer for sæsonen er 
planlagt. 

 
6. Medlemshenvendelser.    

De enkelte medlemmer får direkte besked. 
Der er en henvendelse vedr. manglende sand i nogle 
af vores bunkers.  
Henvendelsen er videresendt til behandling i 
baneudvalget. 
Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til, at forslag om 
ændringer/klager  sendes til de respektive udvalg, 
såfremt man ønsker sin sag behandlet. 

  
7. Evt. 
     

Veteranerne har haft oprydningsdag omkring 
klubhuset. – Stor tak til veteranerne for det flotte 
arbejde. Det pynter og ser godt ud. 
Vi arbejder på at få sat ”forlængere” på vores 
parasoller, der er lige korte nok. 
 
Der har været kontrol på vores vandværk. Dertil er 
der ingen bemærkninger -  fungerer ok.  
Fremover kommer der årlig kontrol. Inge-Lis 
undersøger om det giver yderligere omkostninger. 
Der er ansat endnu en ny ungmedarbejder- , idet Sara 
og Benjamin har meddelt at begge holder her i 
sommer. 

Næste møde 23.05.16  
 


