
BESTYRELSESMØDE Dato 12.09.16 

Tidspunkt:  18.00 

Lokale: klubben 
Ordstyrer:Ole J. Referent: Rita Deltagere:Ole J., 

Marianne J., Peter M., 
Ivan M., Inge Lis M., 
Annie P., Rita K 

Forplejning: 
Smørrebrød 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra
sidste møde den  22,08.16

Godkendt 

2. Orientering fra formanden.
Opfølgning på væsentlige dispositioner
Samt fastlagte dispositioner.
Herunder opsamling fra erfa og formands-
Mødet.

Der har været afholdt møde med Erfa-gruppen. 
Ole orienterede om det væsentlige fra 
erfamødet, og fra hans deltagelse i 
formandsgolfen fra Made in Denmark. 
Vi drøftede igen hvorvidt vi skal indgå et 
samarbejde med andre klubber om tilkøb af 
ekstra greenfee ( altså med ekstra kontingent 
spille frit på et antal baner.-indgå i en golfring) 
Vi drøfter videre på næste møde, så vi får en 
afklaring inden næste sæson. Peter undersøger 
hvilke golfringe der evt. kan komme på tale. 

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

Vi skal i gang med udarbejdelse af vores 
budgetter, og Marianne udarbejder forslag til 
næste møde til videre behandling. 
Marianne gennemgik vores regnskab, som ser 
fornuftigt ud. Det ligner vores tal fra sidste år, 
dog har der været ekstra udgifter i forbindelse 
med vores jubilæum. 
Vi mangler lidt sponsorindtægter i forhold til 
sidste år. 
Gælden er nedbragt med godt 600.000. 



4 Orientering fra sekretariatet 
    Hvor langt er vi med installering af dankort- 
    terminal i automaten? 

Codan kommer på besøg til gennemgang af 
vores forsikringer, så de bliver helt ajour. 

Der har været stikprøvekontrol fra skat – der var 
ingen bemærkninger. 

Norddjurs har henvendt sig vedrørende  
ansættelse af person i jobprøvning – vi prøver 8 
timer om ugen og det bliver onsdage og fredage 
fra 10.00 – 14.00. 
En af opgaverne bliver bl.a. at fylde automaten 
op onsdag eftermiddag. 
( desværre er der i mellemtiden sket det, at 
personen ikke er mødt til jobprøvning som 
aftalt, og vi må derfor finde en anden løsning 
med opfyldning af automater onsdag 
eftermiddage) 

DGU møde den 26.10. i Mollerup. Invitation 
sendes fra sekretariatet til bestyrelsesmed-
lemmer. 
Sekretariatet sætter på opslag på hjemme- siden 
hvori der opfordres til indstilling af personer til 
modtagelse af kammeratskabspokalen 2016. 

Der er intet nyt vedr. dankortterminalen i vores 
automat. 

5. Orientering fra Udvalgene
Herunder Annie`s forespørgsel vedr.
Venskabsklubhenvendelse  fra Kaj Lykke
Golf.
    ( udsættes til næste møde) 

Turneringsudvalg skal i gang med 
finplanlægning af afslutningsturneringen. 
Klubmesterturnering er afviklet i det bedste vejr 
nogensinde er der nogle der påstår.  

6. Medlemshenvendelser. De enkelte medlemmer får direkte besked. 

7. Evt. Tak for hjælpen turnering  – inviteret 93. 
60 er foreløbig tilmeldt. 
Vi har fået tilbudt at Kronegolf sætter en el-
scooter  ud til mulig udlejning.  Vi tager punktet 
op på næste møde og IngeLis trækker statestik 
ud. 

Næste møde 24.10.16 ( Peter inviteres) 




