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Dagsorden: 

 

1. Opfølgning- og godkendelse af referatet 

fra sidste møde 14.08.13    

Referatet godkendt. 

 

2. Formandsmøde i sept. 

 

Udformning af orientering fra bestyrelse til 

formandsmøde. 

 

 

3. Tak for hjælpen turnering 

 

Er på plads.  

                                                

 

4. Indkøbspriser, udsalgspriser, fortjeneste 

på varer vi sælger – herunder uddybning af 

vores beslutning om bestilling af mad til 

medlemmer og gæster (se pkt. 7 ref. 7/6-13) 

 

Der varsles prisstigninger ved 

generalforsamlingen.  

Vi præsenterer beslutningerne vedr. bestilling 

og betaling af mad og drikkevarer ved 

formandsmødet.  

 

 

5. Meddelelser generelt og fra udvalgene 

     a) Baneudvalg 

     b) Klubhus/ejendomsudvalg 

     c) Begynderudvalg 

     d) Juniorudvalg 

     e) Eliteudvalg 

     f) Sponsorudvalg 

     g) Turneringsudvalg 

     h) Regel/handicapudvalg 

     i) Bane/kontrol serviceudvalget 

 

 

a) Jonny orienterede. Banen er pga. tør sommer 

ikke i for god stand. Men med regnen ser det ud 

til at det bedres.  

Veteranerne vil donere og plante rododendron 

der skal plantes ved puttinggreen. 

Det undersøges hvad det koster at sprøjte for 

bredbladet ukrudt.  

b)Herrernes urinals stopper konstant. Jonny 

undersøger hvad der kan gøres ved det. 

 

 

 



Vi har fået tilbud om gratis stålbagskabe. Da vi 

har ledige skabe, primært overskabe (og det er 

underskabe der efterspørges) takker vi nej. 

 

Der er nu sat dør mellem turneringskontor og 

depot/opmagasineringsrum 

.  

c)Begynderafslutningsturnering på lørdag den 

21. sept. Der fortsætter klub 37 turneringer  

søndag eftermiddage  i sept./okt. 

37 nye medlemmer er meldt ind. 

d) Juniorerne har lige vundet  jysk/fynsk 

mesterskab og skal 6. oktober til landsfinalen. 

Vi ønsker held og lykke. 

Juniorerne har afviklet juniordistriktstour med 

ca. 80 deltagere. 

Mail fra DGU at vi er udvalgt til ny turnering 

næste år. 

e)Damerne er rykket op, og herrerne er rykket 

ned. 

f)Alle gamle kontrakter skal gennemgås inden 

næste år.  

g)Der planlægges turneringer for 2014 som 

fremlægges på formandsmødet.  

h)Intet nyt  

i) intet nyt   

 

 

6.  Aktuel situation i klubben 

      a) økonomi ved Marianne 

Marianne orienterede. 

7.  Henvendelse fra medlemmer vedr. 

ændring af medlemskab og andet.* 

 

 

På baggrund af henvendelse fra Regionshold 

Veteran A.  

Skal klubben være mere aktiv i forhold til hold 

der spiller sig videre i turneringen? 

I betragtning af, at klubben betaler 

tilmeldingsgebyret til regionsgolf, vil yderligere 

omkostninger ikke kunne imødekommes. 

   

8.  Reklamer i ”Sol og Strand” 

 

Henvendelse om vi vil annoncere næste år i 

deres blad. Vi vil ikke give tilsagn, da vi senere 

vil lave en strategi for vores brug af 

markedsføringspenge. 

  



9.  Kursus i Golf Box Der afvikles kursus i golf Box for sekr. og 

bestyrelse den 4. oktober.  

  

 

10. Evt. 

Vores turneringsvejledninger ligger på Google 

drevet.  

Der er bestilt 4 stærekasser som leveres ca. 

oktober. 

Marianne administrerer vores indbydelse fra 

Djurslands bank. 

Oli` skal have barselsorlov i forbindelse med 

snarlig nedkomst. (nøjagtig dato kendes af gode 

grunde ikke) 

Oli` har lavet udkast til tilbud om indmeldelse i 

klubben uden indskud. 

Henvendelse fra hundeklubben om de må bruge 

vores stisystem den 28. sept. i forbindelse med 

åbent hus arrangement. Vi har givet tilsagn om 

at det er OK. 

 

 

 

Næste møde   

28. oktober 

 



 


