
 

 

BESTYRELSESMØDE Dato 11.03.15 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer: Ole J. Referent: Rita Deltagere:Ole J., Inge-
Lis M., Peter M., 
Marianne J., Ivan M., 
Rita K.  Afbud Annie 
Pihl 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 11.02.15 og 03.03.15 

 
Fremover udskrives regnskabsmaterialet ikke af 
kontoret, men af bestyrelsesmedlemmerne selv 
og medbringes til møderne. 
Referaterne  godkendt. 
 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer. Opfølgning på formandsmødet den 
03.03.2015 

Formandsmødet forløb fint, og der er ikke 
umiddelbart punkter til opfølgning.  
Der er muligvis et problem med afvikling af 
regionsgolf fredag eftermiddage i forhold til 
juniorerne. Dette henstiller bestyrelsen løses 
ved, at regionsholdet starter på hul 10. 

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

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 
februar 2014. Ingen store afvigelser. Dog er der 
en lidt højere kontingentindtægt. 
Statestik vedrørende til- og afgang af 
medlemmer, samt skifte til flexmedlemsskab, 
udarbejdes af kontoret og tilsendes bestyrelses-
medlemmerne snarest. 
Green-fee indtægter er på niveau med sidste år 
på samme tid. 
Vi kan glæde os over et stort antal green-fee 
gæster. 
Gælden er for nedadgående. 
Vi undersøger hvor meget det koster pr. 
transaktion hvis der indsættes dankortterminal i 
vores nye automater. – Set i forhold til hvad det 
koster at investere i en vekselautomat. 
 



 
 

4. Drøftelse af forskellige tiltag i forbindelse 
med den nye sæson. På banen, i klubhuset, 
o.s.v.  
Eks.vis bedre udnyttelse af vores 
banekapacit – specielt i week-
ender.(samling af bolde til 4-bolde.) 
 
Skolegolf- ansvar, koncept og pris! 
 
Golf for sjov – andre firmaarrangementer. 
 
Er der nyt vedr. ”lynhytter”? 

Der er på hjemmesiden allerede opfordret til at 
slå bolde sammen i week-enden, så vi får en 
bedre udnyttelse af banen. Vi vil gerne af 
frivillighedens  vej  sikre den bedst mulige 
udnyttelse af vores bane.  
Der udarbejdes en opsummering af vores 
”klubregler”, som sættes på hjemmesiden, 
således at alle har mulighed for at genopfriske  
disse.Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at 
holde sig ajour med disse på hjemmesiden. 
I forbindelse med arrangementer – skolegolf, 
golf for sjov og andet, opkræves der en pris som 
matcher de ønsker der er for det enkelte arran- 
gement. 
Sekretariatet vurderer i hvert enkelt tilfælde – 
og evaluerer herefter udbytte af indsatsen. 
Trygfonden behandler sagen vedr. lynhytter. 
 

 
5. Orientering fra sekretariatet.      
 

Vi skal huske at aktivere alarmen til kontoret. 
Depotdøren skal holdes når den låses og 
alarmen slås til. 
Vi skal huske at lukke de øverste vinduer i 
klubhuset til natten. 
Det er kun bestyrelsesmedlemmer og ansatte 
der har ”adgangsbrik” til kontoret. 
Golfbox kan ikke håndtere, at vi starter week-
end betaling fredag kl. 12.00, som det blev 
besluttet på sidste møde. Vi må derfor ændre 
vores beslutning om at weekend green-fee 
betaling starter kl. 12.00.  
For at kunne håndtere en differenteret betaling 
skal der tilkøbes et modul til golfbox. 
Weekend betaling starter derfor lørdag morgen. 
Der er købt og sponsoreret en scorekortprinter. 
Den er modtaget og bliver forhåbentlig aktiveret 
til sæsonstart. 
 
 
 
 



 
6. Orientering fra Udvalgene 
     Nyt siden sidst?   

 
Baneudvalg og klubhusudvalg. 
Sammensætningen godkendes af bestyrelsen. 
Drivingrange er nu opdelt således at ansvar for 
bygninger hører under klubhusudvalget. Resten 
hører under baneudvalget. 
Klubhusudvalget undersøger om bygninger på 
drivingrange kan males sorte som klubhuset. 
Det sker under forudsætning af godkendelse fra 
kommunen.  
Rengørring omkring trykluftpistolerne forsøges 
gjort bedre.  
 
 

 
 
7. Evt. medlemshenvendelser. 
 
Henvendelse fra medlem vedr. regler  og 
pris i forbindelse med leje af ”buggystand” 
samt regler for anvendelse af buggy på 
banen. 
 
     

Forslag om bænk på hul 17. Forslaget overgivet 
til baneudvalget. 
 
Spm. vedr. buggy. Sekretariatet sender et svar 
til medlemmet i henhold til hjemmeside og 
gældende regler. 

  
8. Evt. 

Skiltning til vores klub. Peter undersøger 
muligheden for bedre skiltning til vores klub. 
Der oprettes en mailadr. til bestyrelsen, så 
medlemmer ved hvor de skal henvende sig med 
forslag o.a. 
Henvendelse fra Pink Cup om tilladelse til 
gunstart en lørdag for at arrangere en 
klubturnering. For at kunne lave en gunstart skal 
der være mindst 50 deltagere.  
Bestyrelsen accepterer ansøgningen. De 
konkrete  tiltag i forbindelse hermed, drøftes 
med udvalget. 
Ulovlig spil på banen ( passive medlemmer 
samt spillere uden green-fee betaling) medfører 
øjeblikkelig bortvisning, og ved gentagelse kan 
der udstedes karantæne. 
Se i øvrigt vores hjemmeside. 

 

Næste møde onsdag den 08.04.15 


