
 Dato 14.01.15 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer:  Ole 
Jensen 
 

Referent: Rita 
Kirkegaard 
 

Deltagere: Ole J., 
Gunnar P., Ivan M., 
Annie P., Marianne J., 
Rita K.  
-afbud fra Inge-Lis M.,  

Forplejning: 
Smørrebrød 
 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 10.12.14. 

 
Referatet godkendt. 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer. (planlægning og dato for nyt 
formandsmøde?) 

Den nye aftale med vores Pro er på plads. 
Formandsmøde er 3. marts 2015. Dagsorden til 
mødet udarbejdes og tilsendes relevante 
deltagere fra kontoret.. 
 

 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf. ( herunder 
drift/vedligehold af materiel) 
Gennemgang af klubbens likviditet. 
 

Green-fee. Større indtægter i år i forhold til 
sidste år.  
Turneringsindtægter – bogføring er rykket, så 
derfor er der afvigelser der. 
Sponsorindtægter – afvigelser p.g.a. 
periodisering. 
 
Regnskabet ser fornuftigt ud. Afvigelser i 
forhold til budget er småting. Mange af 
afvigelserne skyldes ændring i periodiseringen. 
Likviditeten er fin og der er umiddelbart sund 
balance. 
Bestyrelsen er optimistisk. 

 
5. Orientering fra sekretariatet. 
     (drøftelse af hvornår og hvordan der åbnes  
       for bestillinger af Company Days) 

Bestyrelsen vedtager følgende procedure: 
Kontoret noterer kundens henvendelse.(uanset  
henvendelsesdato) 
Kontakter herefter turneringsudvalgsformanden 
vedr. event. reservationer af banen.  
Herefter bekræftes overfor kunden. 
 
 

 
7. Orientering fra Udvalgene 
     Nyt siden sidst? 
   

Sponsorudvalget har drøftet hvorledes strategien 
for omlægningen af hul 4 kan være.  
Opfordrer baneudvalget til at tage det op og 
komme med et forslag om strategi. 
Der er gang i forhandlinger med evt. ny sponsor 
på vores øl automater. Forventes afsluttet inden 



sæsonstart. 
 
Ivan M. har talt med Peter M., som har givet 
tilsagn om at fortsætte som formand for elite-og 
juniorudvalget. 
Eliten har opstartsmøde på tirsdag. Der er 
tilmeldt 3 herrehold og 1 damehold. 
 
Turneringsudvalget har planlagt sæson 2015 
som snarest offentliggøres på golfbox.  

 
8. Evt. medlemshenvendelser.     
 

For at bestyrelsen kan behandle 
medlemshenvendelser skal disse ske skriftligt. 
 

  
9. Evt. 

Den fremtidige green-fee sats sættes på næste 
mødes dagsorden til drøftelse. 
Kan der arbejdes på at vi kan få ”sponsersolgt” 
vores scorekort, så vi kan få en printer til 
automatisk udskrivning af scorekort? Det 
arbejdes der på. 
Er reservering af personaleparkeringer 
gammeldags og skal de afskaffes?   
Det fastholdes at der er reserveret pladser i 
forbindelse med personale og bestyrelsens 
arbejde i klubben. 
Kan der laves en form for bytte, køb, salg og 
formidlingsside for medlemmer? Evt. også 
tilbudsportal fra sponsorer. 
Vi opfordrer kommunikationsudvalget til at 
arbejde videre med det og komme med et 
oplæg. 

 

Næste møde onsdag den 11.02.15 

Afbud fra Ivan M. og Rita K. til næste møde. 

 


