
 

 Dato: 04.02.14 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer:  O.J. Referent:  R.K. Deltagere:  
Ole J., Marianne J., 
Jonny N., Rita K., Peter 
Mosdal, Annie P., 
Fraværende Inge-Lis 
M.  

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet 

fra sidste møde den 08.01.14.  

Peter har undersøgt DGA kort til Jakob. Det 

koster kontingent til DGA, som er 1025,- pr. år. 

Bestyrelsen beslutter at det er OK.  

Peter følger op på Oli`s træningstimer. 

Der er godt gang i træsalg. 

Hjemmesiden kører efter planen. 

Referat godkendt. 

 

2. Orientering fra formanden. Opfølgning 

på væsentlige dispositioner samt fastlagte 

planer. 

Formanden orienterede om kommende 

erfamøde i Midtjydske samarbejdsklubber den 

10. feb.  

Ole og Annie deltager. 

Den tidligere beslutning om at tilmelde os 

golfhæftet, tages op til revurdering på næste 

bestyrelsensmøde. Vi forhører os lige om hvad 

tendensen er på erfamødet. 

  

Henvendelse fra Oli med mange gode tanker og 

ideer til udvikling af klubben. Samtidig 

udtrykkes  ønske om indkøb af en trackman 

Prisen er ca. 130.000. Vi har p.t. ikke råd til 

den, men vi undersøger om det evt. lejlighedsvis 

kan lade sig gøre at leje til eliten. 

 

 

3. Gennemgang og opfølgning på klubbens 

perioderegnskaber samt budgetter og 

eventuelle afvigelser heraf. ( herunder 

drift/vedligehold af materiel) 

Gennemgang af klubbens likviditet. 

 

Marianne gennemgik budget og regnskab. 

De første 4 måneder viser en bedring i forhold 

til samme periode sidste år, og i forhold til vores 

nuværende budget. 

Vi har store vedligeholdelsesomkostninger på 

vores automater, så vi burde købe nye. Det har 



vi ikke penge til p.t. Sponsorudvalget 

undersøger mulighed for sponsormuligheder. 

Med hensyn til ”mad”automaten, sætter vi 

servicering i form af mad/betjening på som et 

punkt til næste møde. 

 Der er et betydeligt antal medlemmer som 

stadig ikke har betalt kontingent for 1. 

halvår,selvom skæringsdagen er overskredet. 

Bestyrelsen har drøftet situationen, og  

kontoudtog udsendes i morgen til skyldnere.  

 

 

 

4. Drøftelse af principper vedr. 

udvalgsmedlemmers deltagelse i kurser. 

 

Bestyrelsen beslutter, at frivillige der deltager i 

kurser der er målrettet deres arbejde for 

klubben, får dækket kursusafgift og kørsel til 

kurset. Regel/handicapudvalget har ansøgt om 2 

kurser. 1 til instruktører der koster 2200,- + 

moms og 1 digitalt kursus til nye og øvrige 

medlemmer. 

Bestyrelsen synes begge kurser er relevante og 

godkender derfor ansøgningen. 

Kontoret skal undersøge om udgifter til de 

forskellige kurser kan refunderes. Norddjurs 

kommune har afsat penge i en pulje til 

uddannelse af ledere og instruktører. 

Ansøgningsskema kan rekvireres på Norddjurs 

kommunes hjemmeside. Administreres af vores 

sekretær. 

 

 

5. Forespørgsel fra turneringsudvalget vedr.    

en evt. planlagt invitationsturnering. 

Forslag om aflevering af diverse 

turneringsplaner for det kommende år 

senest 1. januar. 

 

Bestyrelsen drøftede for og imod. Vi har en 

formodning om, at den evt. indtægt det kan give 

klubben, ikke er forholdsmæssig rentabel i 

forhold til den green-feeindtægt det kunne give,  

og i forhold til den ulempe klubbens egne 

medlemmer  oplever ved en lukket 

bane.Invitationsturnering er derfor sat på stand 

by indtil 2015. Dette giver mulighed for konkret 

at udregne indtægter og udgifter/ulemper. 

Bestyrelsen besluttede, at turneringsplaner for 

de forskellige udvalg og klubber i klubben, skal 

afleveres til kontoret i løbet af januar af hensyn 

til kontorets koordinering. Vi tilstræber derfor at 

formandsmødet næste år lægges i februar. 

 



Klubmesterskabet i 2014 – Peter og Annie 

aftaler hvem der har ansvaret. 

 

 

6. Sponsoraftaler. 

 

Der arbejdes ihærdigt i vores sponsorudvalg, 

som holder møde på torsdag. Der udarbejdes et 

oplæg der tilsendes bestyrelsesmedlemmerne til 

gennemlæsning og kommentarer.  

 

7. Årshjulet 

 
Vi diskuterede oplæget til årshjulet.  

Ole snakker med Lone og Inge-Lis om det 

videre arbejde med årshjulet. 

 

8. Formandsmødet. Indkald og dagsorden er sendt ud.  

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

9. Evt. medlemshenvendelser Ingen henvendelser. 

 

 

10. Evt.  Intet under eventuelt. 

 

 

 

Næste møde:  12. marts 2014 


