
 
 
 

 

 

BESTYRELSESMØDE Dato 20.06.16 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer: Inge Lis 
 

Referent: Rita 
 

Deltagere 
Afbud Ole 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den  23.05.16 

 
Referatet godkendt. 
Den omtalte ferieplan fra greenkeeperne er ikke 
udarbejdet, idet de afvikler ferie med kort varsel  
afhængig af vind og vejr. Det er vigtigt at der 
meddeles ferie til sekretariatet. Peter meddeler 
dette til greenkeeperne. 
 
 

 
2. Orientering fra næstformanden. 
Opfølgning på væsentlige dispositioner samt 
fastlagte planer. 
 
Herunder om der er nyt i forhold til vores 
drøftelse om arealer med kommunen. 
       
 

 
 
 
 
Kommunalbestyrelsen har godkendt vores 
ansøgning om at overdrage den kommunale 
andel af vores golfbane til klubben. Betingelser 
for overdragelse af jorden er stadig ikke endelig 
afklaret. 
 
Der har været brand i vores gamle traktor.  
Heldigvis var det ”bare” nogle ledninger der var 
smeltet og skulle skiftes. Den skulle være 
brugbar igen. 
 
Der kommer forsikringsagent denne måned, for 
at få opdateret vores forsikringer. 
 
 

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

 
Marianne gennemgik regnskabet.  



 
 
 

Gennemgang af klubbens likviditet. 
      
 

Der er ikke mange afvigelser i forhold til 
budgettet. Marianne opfordrer til, at vi stadig er 
meget obs på vores økonomi. 
Greenfeeindtægter er lidt større end samme tid 
sidste år, hvilket er positivt. 
I forhold til opklaringsspørgsmål i forbindelse 
med regnskabet undersøger Marianne dette. 
 

 
4. Orientering fra sekretariatet.  
 
  

 
1) Status på anskaffelse af computere. 

 
2) Status for ombytning af 

greenfeebilletter.   
 

  
 

3) Status på probox. Er der nyt/nye 
funktioner koblet på? 

 
 

 
4) Status på vores automater. 
 

 
 
 
 

1) Computerne er endnu ikke indkøbt. 
 

2) De nye billetter er nu klar til ombytning, 
og vores sponsorer og andre vil blive 
opfordret til at få byttet evt. gamle 
billetter. 

3) Leverandøren kommer i morgen, og der 
er mange spørgsmål vedr. vores nye 
box. 
Der er mange roser til vores ide om 
vekselpenge i boksene. 
 

4) Der arbejdes stadig med løsning af vores 
automater. 

 
5) Medlemmer med adgang til kontoret 

opfordres til IKKE at bruge Lones 
computer, men den anden, idet der kan 
ske sletning af forskellige ting Lone har 
liggende permanent på PC. 

 
 

 
5. Orientering fra Udvalgene 
 

1) Fungerer magnetlåsen på terassedøren 
som den skal? 
 

2) Status på ”svaleulempe”. Er der nye 
tiltag på vej? 

 

 
 

1) Ja, den fungerer som den skal, og der er 
stor tilfredshed med ordningen. 

 
2) Der er sat ”platforme” op, og vi afventer 

og ser om det virker. Tak for hjælpen til 
dem der har lavet det. 



 
 
 

3) Status på ”parasolforlængere”. Er der 
tiltag på vej? 
 

     

 
3) Der er sat parasolforlængere på vores 

parasoller. Tak til dem der har lavet det 
stykke arbejde. 
 

4) Vi er nu nået op på 88 prøvemedlemmer 
hvilket er rigtig flot. Så begynderudvalg, 
pro., kaptajner og andre hjælpere har 
meget travlt. 
Den 19/6 har der været afviklet en 
ekstraordinær åbent hus dag – 
familiedag- med 22 deltagere. 
 

5) Der er også kommet mange nye 
junior/begyndere. 

6) Juniordistriktsturnering med ca. 50 
deltagere er afviklet i Norddjurs med 
stor tilfredshed.  

7) Juli måned er der jubilæumstilbud på 
greenfee – 100 kr. alle ugens dage. 

 
 
6. Medlemshenvendelser.  
 
     
 

 
De enkelte medlemmer får direkte besked. 
Forslag om indkøb af ”Scootere” til udlejning, 
som alternativ til buggys,  videresendes til 
sponsorudvalget. 
 

  
7. Evt. 
     

Ingen pkt. under evt. 
 

Næste møde 22.08.16  kl.16.00 i Silkeborg  
 


