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1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 11.06.14  

 
 
 
Vi har fået 4.622,20 fra GLS-A ( vores 
arbejdsgiverforening) fra et overskud der. 
 
Nye scorekort med gældende lokalregler er 
bestilt og sat op. 
.  
Referatet godkendt. 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer.  
 
Er der ønsker til dagsorden til kommende 
formandsmøde? 

 
 

 

Formanden orienterede. 
 
 
Ønsker om punkter til dagsorden på 
formandsmødet blev fremlagt og medtages til 
mødet. 
 
Greenkeeper bygningen er blevet malet.  
Vedr. rensning og maling af taget på bygningen, 
blev det besluttet at rette henvendelse til 
veteranerne om en mulig sponsorering fra dem.  
 
Det blev besluttet, at vi via sponsorudvalget 
forsøger om vi kan få sponsoreret ”lynskure” på 
banen.  
 
Automatisk låsesystem prioriteres efter de 
ovenstående. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf. ( herunder 
drift/vedligehold af materiel) 
Gennemgang af klubbens likviditet. 
 
Hvordan vil budgetproceduren være for det 
kommende regnskabsår? – orientering ønskes 
 
 
Er revisionen kommet med et udkast til 
afskrivningsprincipper? – orientering ønskes 
 
 
 
 
Er der mange restancer her ved halvåret? 
 

 
 
Marianne orienterede. 
 
 
 
 
Budgetprocedure for det kommende 
regnskabsår: Faktisk resultat for 13/14 danner 
udgangspunkt for næste år.  
Uge 41 fremlægges det nye budget for 
bestyrelsen.  
 
Debitorsaldolisten er mindre end tidligere. Ikke 
så mange restanter som tidligere år. 
Fremover vil restanter blive frataget spilleretten  
1 uge efter de har modtaget rykker 1. ( det 
betyder at vedkommende ikke kan reserveres 
tid). 
 
Der er ikke så mange greenfeeindtægter som 
forventet i år.  
Likviditetsmæssigt hænger budgettet sammen. 
 
Som det ser ud lige nu, er resultat før 
afskrivninger, men efter renter pr. 31. juli, på kr. 
331.000 mod kr. 322.000 sidste år på samme 
tid. Vi afventer fortsat revisionens udspil 
omkring afskrivninger. 
 
Bestyrelsen diskuterede forskellige 
sparemuligheder. 
Vores maskinpark står fint, og umiddelbart er 
det ikke nødvendigt med investeringer p.t. 
 
 

 
 
 
 
 
4. Orientering fra sekretariatet 
 

 
 
 
 
 
Greenkeepersituationen blev drøftet, og 



     Status på Greenkeepersituationen. 
  
 
     Opfølgning på evt. gratis betalings- og ind- 
     skrivningssystem. 
 
     Status på vores tiltag med ½ greenfee i juli      
     måned. 
 
    Status på medarbejdersamtaler. 
 
 
    Baneguides. 
 
 
 
 
  Mesterskabspokaler 

baneudvalgsformanden drøfter forskellige 
sparemuligheder med greenkeeper.  
 
Der er ikke p.t. blevet fulgt op på henvendelsen. 
 
Status på greenfee for juli udskydes til næste 
møde. 
 
Der er stadig medarbejdersamtaler der endnu 
ikke er gennemført. Bliver afholdt i løbet af 
efteråret. 
Baneguide :Der arbejdes med sagen. Annie 
tager initiativ. 
 
 
Pokaler: Indgravering i vores pokaler stopper. 
Der udarbejdes et elektronisk dokument med 
navnene på de respektive vindere.  
Fremover vil indgravering udelukkende være på 
tavlerne. 
 
 

 
5. Orientering fra Udvalgene 
 
   Sponsorudvalget:  
   Økonomisk status på  vores sponsor- 
   kontrakter. 
    
 
   Begynderudvalget – åbent hus 23-24. aug. 
 
 
 
 
 
    EDB-udvalget 

. 

 
 
Ole orienterede fra sponsorudvalget. 
220.000 kr. i sponsorindtægter i forhold til 
sidste års 180.000. 
  
Inge-Lis orienterede om åbent hus 
arrangementet. Der er mange spændende tiltag.  
Flyers i bilruder, plakater, facebook, 
hjemmeside, annoncering o.s.v. 
 
EDB udvalget har holdt møde, og Ole 
orienterede.  
 
 

 
 
 
 
6. Hvordan sikrer vi at vedtagne regler og 

 
 
 
I et tidligere referat og i NDG news, har 
bestyrelsen opfordret medlemmer til at 



    retningslinjer i klubben respekteres? respektere de regler/retningslinjer  der er i 
golfklubben specielt omkring dresscode, 
personaleparkering, og indtagelse af medbragt 
alkohol.  
Det ser ikke ud til at opfordringen tages til 
efterretning. 
Rejses på formandsmøde og evt. 
generalforsamling. 

 
7. Evt. medlemshenvendelser. 
 
    Bilag vedhæftes! 
    Henvendelser vedr. lukning af bane i  for- 
    bindelse med afvikling af juniorlejr. 

 
De enkelte medlemmer får svar skriftligt eller 
mundtligt. 
En opfordring til arrangørerne af lejren, at de i 
forbindelse med deres tilrettelæggelse og 
planlægning fremover, i lighed med andre, 
forsøger at lukke banen så lidt som muligt.  
 
 

  
8. Evt. 

Der har været afviklet polterabend i klubben. 
Endnu et tiltag der kan give god omtale og en 
mulig indtjening. 
Der er tilsagn om flere reoler til pavillonen. 
 
 

 

Næste møde 10. sept. 


