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Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 08.04.15 

Peter M. har skrevet et svar til baneservice  
vedr. en tidl. episode på banen. 
Referatet godkendt. 
 

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

Ivan M. sørger for at der bliver orden på vores 
sponsortavle på husgavlen, inden 
sponsormatchen. 
Derudover laver Ivan en sponsorliste (hver 
enkelts sponsorat – hul, scorekort o.s.v.) til 
Ruben, så hjemmesiden kan ajourføres. 
Vedr. maling af taget på greenkepernes hus, 
følger Ivan op på dette. 
Parasoller fra vores sponsor: Inge Lis og Jonny 
er i gang med at undersøge de rør der skal 
nedsættes til omtalte parasoller. 
Vi har et servicemodul så vi evt. kan sende brev 
til greenfee spillere når de booker en tid, med 
infor om vores klub – og efterfølgende sende 
tak for besøget. Sekretariatet vil arbejde med 
det. 
 

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

Der er stigende udgifter på vores maskiner i 
forbindelse med reparationer. Vi skal være obs 
på, om det er tidspunkt for reparation eller det er 
tid for udskiftning i forbindelse med vores 
leasingsaftale. Der skal overvejes hvad der skal 
repareres og hvad der evt. er bedre at udskifte. 
Ole taler med Bo med henblik på at lave en 
gennemgang af vores maskiner for evt. ny 
leasingsaftale. 
Regnskabet ser fornuftigt ud.  
Likviditeten er fin og regnskabs- og 
likviditetsudvikling er tilfredsstillende. 
 



 
4. Orientering fra sekretariatet.      
     Udvikling i antal medlemmer siden   
generalforsamlingen? 
      Greenfeesamarbejde 
      Reklamer på klubbens hjemmeside! 

Merete er ophørt i sin ansættelse på kontoret. 
I forbindelse med medlemsudviklingen har vi en 
nettofremgang på 7 medlemmer + 16 
medlemmer med status af prøvemedlemmer. 
Der er forespørgsel om medlemsrabat i 
forbindelse med studier – vi tænker det ind i 
budgettet og vores forskellige medlemsstatus. 
Der er stadig mange ubekræftede tider – det 
opfordres til via hjemmesiden og NDG news, at 
man husker at bekræfte og afmelde sine tider – 
bl.a. af hensyn til vores greenfeespillere. 
Som udgangspunkt skal vores scorekortprinter 
bruges – men det kan ske at der er strømsvigt 
eller andre problemer med maskinerne. Derfor 
sættes der blanke scorekort frem sammen med 
et skilt, der fortæller at disse er til brug i fald 
printeren ikke fungerer. 
Ivan undersøger hvad de indtrufne strømsvigt 
kan skyldes. 
Greenfeesamarbejde: Endnu engang drøftede 
bestyrelsen en såkaldt ”Frit Spils” ordning. 
( aftale mellem et antal klubber om at spille frit 
på hinandens baner.) 
Vi havde opgørelse og statestik fra en sådan 
ordning.  
Vi er stadig enige om, at set i forhold til vores 
regnskaber i klubben er det en økonomisk dårlig 
ide. 
Reklamer på klubbens hjemmeside: 
Hvis der er tegnet sponsorat er det muligt at 
reklamere på vores hjemmeside. Vi sender de 
links der er på hjemmesiden til vores 
sponsorudvalg, så de kan gennemgå disse. 

 
5. Orientering fra Udvalgene 
     Opfølgning på åbent hus arrangementerne 
     Alternativ markedsføring – nye medlemmer   

Begynderudvalg:Der er kommet 16 
prøvemedlemmer, og der skal til stadighed 
arbejdes med alternativ markedsføreing. Vi 
drøfede forskellige muligheder.  
Klubhusudvalget: Er i gang med at finde ud af, 
om huset på drivingranch kan males ligesom 
vores klubhus. 
Baneudvalg: For øjeblikket arbejdes med 
”pukler ” på hul 1. Der kommer 1 mere. 
Derudover er der gang i ændring af bunkeren 
foran højen på hullet. 
Hul 5 får et nyt dameteested, og planen er at 
teestederne på hul 4 rykkes tilbage og bliver 
højere. 
Planerne for banen kan desuden ses på 



baneudvalgets referater ligesom det er planen at 
offentliggøre dem  i NDG news og på 
hjemmesiden. 

 
6. Evt. medlemshenvendelser. 
     

Ingen henvendelser. 

  
7. Evt. 

Fremover flyttes bestyrelsens møder til den 3. 
mandag i måneden med effektuering fra august. 
Det er dog en forudsætning at Peter ( som er 
fraværende) kan godkende dette. 

 
 

 

 

Næste møde onsdag den 10.06.15 


