
 

 Dato 10.06.15 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer: Ole J. 
 

Referent: Rita K. 
 

Deltagere: Ole J., 
IngeLis M., Peter M., 
Annie P., Marianne J., 
Ivan M. og Rita K.,  

Forplejning: 
Smørrebrød 
 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 13.05.15 

Referatet godkendt. 
 
 

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

Banen må ikke lukkes i flere timer forinden en 
turnering med gunstart – max 2 tider før, og der 
indsættes advarsel 4 timer før banelukning. 
Gennemgang af vores maskinpark – Ole og 
Peter har deltaget i gennemgangen og der er 
udarbejdet et tilbud vedr.vores maskinpark.  
Bo deltog i bestyrelsesmødet under dette punkt, 
og fremlagde sin indstilling vedrørende evt. 
anskaffelse af nye maskiner og det fremsendte 
tilbud. 
Tilbuddet er sendt i baneudvalget som drøfter 
dette, og der træffes en beslutning indenfor de 
rammer der udstikkes fra bestyrelsen.  
Efterfølgende forhandles med leverandør om 
tilbuddet. Senere skal der indhentes leasing-
tilbud. 
Vi har modtaget tilbud på reparation af vores 
strømudfordringer. Vi skal have det lavet, så 
arbejdet sættes i gang. 
Parasolfødder – Vi kan ikke få dem sponsoreret 
fra Carlsberg, så løsningen er rør i fliserne.  
Vi skal bruge 5 stk. der bestilles nu.  
  

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

Regnskabet ser fornuftigt ud.  
Vi ligger højere på kontingenter, greenfee og 
sponsorindtægter hvilket er tilfredsstillende. 
 
Vores likviditet er tilfredsstillende og følger 
stort set regnskabet.  
Peter laver et oplæg vedr. flexmedlemmer og 
kontingentstruktur til næste møde. 
Vores greenfeebesøg i maj er den bedste i flere 
år.  
 



 
4. Orientering fra sekretariatet.      
      
 

Forslag fra sekretariatet vedr. greenfee rabat i 
juli måned.   
Bestyrelsen besluttede at i juli måned kan 3 
fuldt betalende greenfeespillere tage en 4. spiller 
med gratis. Kan ikke kombineres med andre 
rabatter. 
Inge Lis sørger for at det offentliggøres på 
relevante sociale medier og andre steder. 
 
Vi har for meget svind på vores mad, primært 
fordi der er problemer med at folk manuelt 
lukker de låger der ellers lukker automatisk, 
hvilket bevirker at lågen bliver stående åben. 
 
Ny aftale med Møllebistroen vedr. levering af 
mad fungerer godt. 
  
Problemer med fadølsautomaten og den anden 
ølautomat  giver ind imellem anledning til 
utilfredshed blandt vores kunder. Sekretariatet 
kontakter igen Carlsberg og forsøger at få løst 
problemet. 
Der er stadig medlemmer der undlader at 
bekræfte deres forudbestilte greenfee tider. 
Det er VIGTIGT at bekræfte eller 
aflyse/afmelde sin forudbestilte tid !!!  
Bestyrelsen vil endnu engang opfordre alle til at 
HUSKE at bekræfte deres tider!!! 
Opfordring fra bestyrelsen  sættes endnu engang 
på vores hjemmeside. 
 
 
  
 
 

 
5. Orientering fra Udvalgene 
      
 

 
Baneudvalget: Den sidste nye ”pukkel” på hul 
1 kommer nu, og dameteestedet på hul 5 er 
under etablering. 
Teestedet på hul 4 ændres i henhold til 
baneudvalgets oplæg til dette.  
Junior/eliteudvalget: Juniorlejren er under 
planlægning og skrider planmæssigt frem. 
Sponsorudvalg: Sponsorudvalget har aftalt 
sponsorater med 38 sponsorer – holder nu 
sommerpause. 
 

 
6. Evt. medlemshenvendelser. 
     

Vi har fået en medlemshenvendelse med 
opfordring til evt.  gratis begyndermedlemsskab 



hele sæsonen. Dette for at tiltrække nye 
medlemmer. 
Bestyrelsen tager foreslaget  med i sine 
overvejelser på nye tiltag. 
Punkter/ emner som medlemmer ønsker 
behandlet på bestyrelsesmødet sendes, som 
tidligere nævnt, skriftligt til bestyrelsen. 
Fremover tilsendes kopi af skriftlige henvendel-
ser fra medlemmerne til de enkelte bestyrelses-
medlemmer inden bestyrelsesmødet. 
 
 
 

  
7. Evt. 

Det er vedtaget at bestyrelsesmøderne fremover 
flyttes således, at der nu afholdes bestyrelses-
møder den 3. mandag i måneden. 
Bestyrelsesgolf den 13. august.  
Inge-Lis finder ud af hvor det bliver og sender 
besked. 
Vi mangler hjælpere til forskellige events i 
kommende week-end. Vi forsøger via golfbox 
hverve nogle hjælpere. 
 

 
 

 

 

Næste møde 17.08.15 


