
 
 
 

BESTYRELSESMØDE Dato 21.08.17 
 

 

Tidspunkt:  16.00  
Lokale:Mariager Fjord 
Golf klub. 

 

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

Forplejning:  
Middag 

Dagsorden: 
 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
    sidste møde den  19.06.17. 
 

 
Referatet godkendt. 

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

I skrivende stund skulle der være tag, tagpap på 
vores lynhytter, der snart står færdige. 
Forslag om, at der indhentes tilbud på et 
lydanlæg til vores klubhus. Drøftes på næste 
møde. 
Opfordring fra formanden: Tænk over hvilke 
investeringer der evt. kan iværksættes på vores 
bane næste år. Investeringer der ikke øger vores 
driftsomkostninger der skal holdes i ro. 
 
 

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

V ores økonomi ser stadig sund ud.  
Hen over sommeren, er det lykkedes via 
forhandlinger med kreditforening og banker, at 
omlægge vores lån, så vi får reduceret vores 
renteudgifter. Det er ret godt gået, og noget vi er 
stolte af at have opnået. 
Derudover er papirarbejdet med overtagelse af 
jorden fra kommunen nu endelig på plads. 
 
 

  
6.Orientering fra sekretariatet 
  

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af faktura 
hvem der har bestilt en vare. Desuden er det 
vigtigt, at vedkommende attesterer for 
modtagelse af varen inden den betales. 
Evt. punkter til det kommende formandsmøde 
blev fremlagt og drøftet. 



 
 
 

 
7.Orientering fra Udvalgene  
 

Baneudvalget ønsker at blive informeret om de 
forskellige priser på de varer der leveres. Kopi 
af faktura til greenkeeperne. 
Baneudvalg og greenkeepere er i gang med at 
kortlægge hvor gåsebillerne fortrinsvis ”yngler”. 
Dette af hensyn til sprøjtning som p.g.a. prisen 
gerne skal reduceres hvis muligt. 
Der rejses et spørgsmål om hvorvidt vi ( nu hvor 
vi selv ejer jorden) i lighed med landmænd kan 
erhverve en vandindvindingsret, og derved 
spare på vores udgifter til vanding. Peter 
undersøger det til næste møde. 

 
8.Medlemshenvendelser.      
 

De enkelte medlemmer får direkte svar fra 
sekretariatet. 

  
9.Evt. 
     

Det blev foreslået, at vi ændrer datoer til de 
næste 2 møder. Det blev vedtaget, at mødet i 
september bliver 25. september, og mødet i 
oktober bliver den 23. 

Næste møde 23.09.17  
 

 

 


