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Hjemmesidereferat fra bestyrelsesmøde  
   
Dato:  25.06.2012  

Deltagere:  Bestyrelsen (-BN) 
 
Økonomi: 
Stadig fremgang i de aktive medlemmer. Forventer flere 1.7.2012.  
Longdistance medlemmer falder i antal – måske pga. de mange greenfee-aftaler 
Kontingentopkrævninger pr. 1.7. medlemmer – i alt 1.522.000 kr 
Greenfee indtægterne tegner godt for juni måned. Den samled greenfeeindtægt 
for regnskabsåret er ca. kr. 50.000 højere ende på samme tidspunkt sidste år. 
  
Hoveddør og dør til bagrum: 

Hoveddøren falder ikke helt i med den nuværende dørpumpe, og alarmen går, 
når døren skal låse om aftenen. Ole J har justeret pumpen, så døren nu lukker 
lidt hårdt. 
Pumpen fra bagrum 4 kan med fordel sættes på fordøren. Denne pumpe er 
bedre egnet til fordøren, end den der sidder der nu. 
Dørpumperne er nu justeret af Ove Kaalby. Det har vist sig, at de ikke var 
korrekt monteret, hvorfor ombytning af pumperne ikke har været nødvendig. 
 
Input til klubsiderne: 

Generelt bør golfklubben være mere synlige i dagspressen. 
Bestyrelsen vil tage initiativ til et elektronisk klubblad, der bl.a. kan danne 
grundlag for orientering til pressen. Der skal nedsætte et bladudvalg, der på sigt 
skal være klubbens kontakt til pressen.  
Bestyrelsen efterlyser frivillige til et bladudvalg. 
 
Medlems brug/betaling af buggys: 

For at styre bruget af buggys indføres en ”buggy-fee” bog for buggy leje – i 
lighed med den almindelige greenfeebog.  
Ole J undersøger, om der finders en cart-fee bog i lighed med en greenfee-bog. 
Ole undersøger desuden muligheden for etablering af en automat, man kan 
”trække” nøglen til bilen mod betaling. 
Klubbens medlemmer kan købe 10 buggy-billetter til 1.500 kr (normal pris 2.000 
kr) 
 
Indkøb af drivingrange bolde – skal, skal ikke?: 

Óli vil gerne have Srixon bolde, og har et bold-sponsorat med Lise Lotte Hjort, 
der har tilbudt sponsorat på 10.000 kr for bolde med tryk.  
For det beløb kan der tegnes et 3 års sponsorat af driving range. 
Der skal købes 10.000 bolde for at supplere op resten af året. 
Se dog nedenstående under Sponsorudvalget. 
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Juniorudvalget: 

Orientering fra Junior-Cup Distriktsturnering. DGU vurderer, at banen kan bære 
flere lignende turneringer.  
 
Begyndere: 

Begynderne går ud efter hinanden på hul 1. Er der mange går begynderne ud i 
gunstart – evt. et par hold ud fra hul 4. Hvis det antalsmæssigt ikke er behov, 
skal begynderne ikke gå ud fra hul 7/8/9, fordi andre spillere, der er gået ud før 
kl. 18.00 måske ikke er nået til de sidste huller på for-ni 
Evt. lave forlæns gunstart, hvis der kommer mange begyndere. 
Der er ca. 40 i begynderforløb, incl. Juniorer. 
 
Klubhus- og Ejendomsudvalget: 
Klubhuset trænger til træbeskyttelse. Jonny sørger for køb af maling og 
organisering af arbejdet med frivillige. 
 
Sponsorudvalget: 

Drøftelse af sponsoraftale omkring drikkevarer-automater og drivingrange bolde.   
Sponsoroplysningerne på hjemmesiden ajourføres, og skilte bestilles til de 
huller, der ingen sponsor har med en tekst lignende: ”Dette hul er ledig for 
sponsorat” 
 
Handicapudvalget: 

Nye handicapregler fra den 02.07.2012  
Veteranbestyrelsen har besluttet, at veteranturneringer bliver 
handicapregulerende. Selvregulering via Golfbox. 
 
Næste møde er aftalt til 21. august, kl 17.00 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                    


