
 
 
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE Dato 16.01.17 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben  
Ordstyrer:Ole J. 
 

Referent: Rita K. 
 

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

Forplejning:  
Smørrebrød 
 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den  19.12.16 

Referatet godkendt 

 
3. Orientering fra formanden.  
    Opfølgning på væsentlige dispositioner  
    Samt fastlagte dispositioner.   
     
 
 
 
 
 
. 

 
Naturligt nok p.t. en meget stille periode. 
Vi er godt i gang med tiltag på vores bane. 
Indtil videre er vi forskånet for de store storme 
med efterfølgende ”trævæltning”. 
Drøftelse af placering af lynhytter. Det er 
baneudvalget der træffer endelig beslutning om 
beliggenheden. 
 
 

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

 
Perioderegnskab. – Der har været møde med 
bankerne. Der er omlagt lån og forhandlet en ny 
rentesats på disse, hvilket medvirker en 
besparelse på ca. 70-80.000. 
I forbindelse med overdragelse af jord fra 
kommunen, foreligger der endnu ikke noget 
endeligt  resultat vedr. den klausul der er 
indarbejdet i dokumentet, og som vi har gjort 
indsigelser imod. Vi afventer stadig. 
Greenfeeindtægter er lavere på trods af flere 
gæster. XL – effekten? 
Likviditeten er fin. 
 
 



 
 
 

 
 

5. Personalesager. Bo har 25 års jubilæum den 15. februar – Har 
frabedt sig reception i forbindelse med dagen. 
Vi vil tilbyde et morgenmadsarrangement med 
deltagelse af kollegaer og bestyrelsen. 
 

6. Anskaffelse af nye maskiner til banepleje. Peter orienterede om de forskellige maskiner 
der skal udskiftes. Evt. nykøb eller leasing. 
Vi skal investere i Teestedsklipper og trommel. 
Fairwayklipper (vi håber at denne kan holde 
resten af sæsonen). Vi forsøger at klare os med 
slibninger o.s.v.  
Der er indhentet tilbud fra forskellige 
leverandører.  Bestyrelsen beslutter at acceptere 
den ene tilbud vedr.  teestedsklipper og 
trommel.  
Ole undersøger leasingstilbud. 

7. Orientering fra sekretariatet 
 
herunder:  1) Drøftelse af fortsat gratis      
                          begynderforløb i 2017?      

1)Vi opkræver i 2017 et depositum på kr. 500,- 
som fratrækkes ved indmeldelse i klubben. 
Ellers samme koncept som sidste år. 
Ca. 70 nye medlemmer blev resultatet af vores 
tiltag sidste år.  
Kunsten for klubben og de gamle medlemmer er 
nu, at byde velkommen til de nye og tilskynde 
til deres deltagelse i klublivet.   
 
DGU holder fyraftensmøde som opstart for 
golfens dag 30. april  2017 – emne rekruttering 
og fastholdelse. 
 
Kell ( vores medarbejder i jobtræning som 
”altmuligmand”) har fået forlænget sin 
ansættelse til 5. april. 
 
Vi arbejder på en mulig kombiløsning, hvor vi 
opretter en stilling der indbefatter  både 
rengøring og nogle timer på kontoret. 
Der er anskaffet ny printer til kontoret.  Og der 
kommer ny scorekortsprinter incl. service.  
Der er anskaffet en ny grill.  
 



 
 
 

 
 
8. Orientering fra Udvalgene 
      
 
   

 
Baneudvalget: se pkt. 6 
Derudover skal der arrangeres en arbejdsdag. 
Dato er ikke fastlagt endnu. 
Turneringsudvalget mødes i morgen og 
arrangerer klubbens turneringer.  
Vi sætter stor pris på at nedslagsmærker rettes 
op, og at der lægges tørv på plads. 
Baneguiden er revideret. 

9. Medlemshenvendelser.      
 

De enkelte medlemmer får besked. 

  
10. Evt. 
     

Hvem indkalder og skriver referat fra mødet i 
feb.? – Annie gør det. 
Inge-Lis gør opmærksom på DGU 
fyraftensmøder. 

Næste møde 20.02.17  
 


