
 
 
 

BESTYRELSESMØDE Dato 20.03.17 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben  
Ordstyrer: Ole J. Referent:  Rita K. Deltagere : Ruben L., 

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

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra      
sidste møde den  20.02.17 
 

Referatet godkendt. 
 

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

 
I forbindelse med opsætning af lynhytter, 
etableres et læskur, hvor arbejdet kan 
påbegyndes.  
De tiltag der er i gang på banen kører som 
forventet.  
Vi indkøber 10 nye borde + 60 stole til vores 
terasse. Vi håber på levering inden 
åbningsturneringen. Det bliver borde med 
granitplader, så de kan tåle at stå ude hele året. 
Vi sælger de gamle borde og stole for en pris a 
300,- for 1 bord og 4 stole. Henvendelse til Inge 
Lis hvis interesset. 
Der bestilles desuden 4 nye borde/bænkesæt til 
banen. + nogle flere bænke. Vi ser på hvilken 
type der er mest hensigtsmæssig i forhold til 
vores greenkeepers arbejde samt fremstår pæne 
på vores bane. 
Vores buggys, som efterhånden er 8 år gamle, er 
til eftersyn og vil få nye batterier og i øvrigt 
blive  gennemrenoveret i denne sæson. 
Bestyrelsen drøftede hvorvidt det kunne betale 
sig at renovere i forhold til indkøb af nye, men 
beslutningen blev, at vi beholder de gamle.  
Vi undersøger om der er mulighed for at købe et 
par ekstra buggys. Især i sommerperioden er der 
stigende efterspørgsel efter buggys. 
 
 



 
 
 

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

 
Vi ser med spænding på resultatet af vores 
deltagelse i XL-ringen. Bestyrelsen følger nøje 
antallet af gæster og er hele tiden obs på 
hvorvidt der er ting der eventuelt skal tilrettes. 
Det endelige resultat kan først ses efter hele 
sæsonen. Her er det spændende hvad 
indtægterne bliver i forhold til slidtage og 
øvrige ulemper. 
Vores driftsomkostninger er mindre end 
forventet, så totalt ser det godt ud. 
Vores anmodning til kommunen om, at den del 
af banen de nu har foræret os, kan indgå som 1. 
prioritet i forbindelse med vores lån, kommer nu 
med på byrådsmøde. 
I øvrigt udvikler vores regnskab sig tilfreds-
stillende. 
 

 
4. Orientering fra sekretariatet 
 
  

Vi har nu ansat Tina Kragh som 
servicemedarbejder i vores klub. Vi glæder os 
til samarbejdet med Tina. 
Vores week-end medarbejdere starter fra 1. 
april. 

 
5. Orientering fra Udvalgene 
      
 
   

 
Baneudvalg/klubhusudvalg:  
Der er gang i undersøgelse om boldvasker og 
boldautomat. Vi får en udfordring med, hvordan 
det rent praktisk kan etableres. Det er 
greenfeegæster der skal betale for bolde mens 
betaling er med i medlemskab af klubben. 
Der har været henvendelse vedr. åbning af 
banen inden åbningsturneringen.  
Det blev besluttet, at det er banens tilstand der 
er afgørende for hvornår den åbnes. Det betyder 
at det er baneudvalg og greenkeeper, der tager 
den sidste og afgørende beslutning. 
Vi er i gang med at renovere skiltene på banen, 
parkeringspladsen, væggene o.s.v. 
Der indkøbes og opsættes nye kæder på vores 
parkeringsplads. 
 
 



 
 
 

 
Opfordring til sponsorudvalg og øvrige 
medlemmer/medarbejdere der er involveret i 
kontakten  med vores sponsorer: 
Det er vigtigt at vi finder en kommunikation der 
fungerer med hensyn til vores sponsorer, så der 
ikke glipper noget. Sponsorerne skal opleve, at 
de får det der er aftalt.  
 
 

 
6. Medlemshenvendelser.      
 

Vi har fået en medlemshenvendelse vedr. bl.a. 
vores flag ved vejen. Vi forsøger at få nye flag 
sat op inden åbningsturneringen.  
 

  
7. Evt. 
     

Golfboxterminalen *(den gamle) er nu sat op, så 
greenfeegæster ikke kan tjekke ind på den, men 
henvises til den nye probox. 
Vi opfordrer endnu engang til, at man husker at 
bekræfte sin bestilte tid, således at nødvendige 
og vigtige statestikker for driften af klubben ift. 
betalende greenfeespilleres, XL-golferes og 
medlemmers brug af banen. Envidere af hensyn 
til vurdering af slid på banen og vedligeholdelse 
af denne.  
Ligeledes opfordrer vi til, at man husker at 
lukke dørene til vores bagrum, rette 
nedslagsmærker op, lægge turfs på plads og i 
øvrigt passe godt på vores bane. 
 

 
Næste møde 24.04.17 

 

 


