
 

BESTYRELSESMØDE Dato 21.09.15 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer:  
Ole Jensen 

Referent:  
Rita Kirkegaard 

Deltagere:Ole J., Ivan 
M., Inge-Lis M., Annie 
P., Rita K., Marianne J. 
Fraværende: Peter M.  

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning og godkendelse af referatet 
fra sidste møde den 17.08.15 
 

Referatet godkendt. 
 
 

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

Vi fornemmer p.t. en god ånd/ tilfredshed der 
gennemsyrer vores klub. 
Elrofonden har afvist vores ansøgning om 
financiering af lynskure, men der er muligvis en 
chance for, at ansøgningen evt. kan revurderes 
på nyt møde i elrofonden. 
Hvis der er medlemmer der kender til fonde der 
evt. kan søges kan de rette henvendelse til Ole J. 

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

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med vores 
regnskab der på nuværende tidspunkt tegner et 
overskud. 
Der skal afsættes midler til en hovedrengøring 
af vores klubhus efter ”flueangreb” - Vi 
indhenter et tilbud og får gjort rent h.m.  
Desuden trænger klubhuset indvendigt til at 
blive malet.  
Likviditeten ser ligeledes fornuftig ud. 
Greenfee indtægter i august ser flotte ud. 
Marianne forlænger vores F3 lån. 

 
4. Drøftelse af evt. kontingentfri når man 
som bestyrelsesmedlem har specielt stort 
ansvarsområde. 
 

Bestyrelsen har drøftet punktet og besluttet at 
der p.t. ikke ydes kontingentfrit til 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 
 
 



 
5. Orientering fra sekretariatet.      
     Herunder nyt om vores madautomat og 
muligheden for evt. at bruge de øvrige 
automater til vin og vand. 
 

 
Kaffeautomaten – blev ret hurtigt udskiftet. Det 
viser sig, at den giver underskud på kr. 4000,- 
pr. år. Vi har forhandlet en billigere kontrakt på 
plads, men kaffeprisen skal forhøjes til kr. 7,00 
for at holde kaffemaskinen udgiftsneutral. 
Madautomaten – en ny koster ca. 41.000. En 
driftsomkostning på ca. 10.000 pr. år. En brugt 
nyrenoveret koster 17.000. 
Bestyrelsen finder udgiften uhensigtsmæssig i 
forhold til salget af mad i automaten. 
Øl – og sodavandsautomat. Vi har fundet ud af, 
at  sodavandsautomaten muligvis bruger rigtig 
meget strøm.  
Vi har fået ny kontaktperson hos Carlsberg, og 
det har desværre ikke været muligt at få kontakt 
vedr. forskellig driftspørgsmål af vores 
automater. 
Betalingsautomat: Inge-Lis orienterede om 
forskellige betalingsautomater. It-udvalget skal 
inddrages hvis og når der evt. skal anskaffes ny 
automat. Inge-Lis kontakter leverandør for 
aftale. (Det er efterfølgende blevet aftalt, at der 
kommer en repræsentant fra Probox 24 på vores 
næste bestyrelsesmøde.) 
Der er udsendt APV til medarbejderne der skal 
returneres onsdag. 
Vi har erfaret, at der er blevet ”parkeringsplads”  
bag vores pavillon og bag maskinhus.  
Der laves skilte der indikerer at pladsen kun kan 
bruges af træner og Green-keeper. 
  

 
6. Orientering fra Udvalgene 
    Herunder evaluering af klubmesterskaberne. 
   

Vedr. klubmesterskaberne: Annie og Peter 
Mosdal drøfter, hvordan vi gør det fremover og 
kommer med oplæg til bestyrelsen. 
Vi har fået henvendelse fra DGU vedrørende 4 
weekender i 2016 der skal holdes åbne for evt. 
anvendelse til DGU turneringer. Vi må 
planlægge næste års turneringer under 
hensyntagen til dette. 
Næste fredag kører baneudvalget og green-
keepere orienteringstur på banen for at se 
banens tilstand ,og hvilke tiltag forbedrin-
ger/forandringer der skal være fremover. 



 
 
7. Nedsættelse af et jubilæumsudvalg. 
    Forslag til sammensætning af udvalget samt 
ideer og økonomi. 
 

 
Vi slår op på facebook og hjemmeside for at 
indhente interesserede der ønsker at være en del 
af udvalget.  
Vi efterlyser også en ”skriverkarl” der kan 
nedskrive klubbens historie når denne fortælles 
mundtligt af medlemmer der var med fra 
starten.  
Kontoret sørger for opslag. 

 
8. Evt. medlemshenvendelser. 
    Henvendelse vedrørende evt. åben     
lørdagsgolf hen over vinteren. 
     

Medlemmerne får direkte tilbagemelding på 
deres henvendelse. 
Forslag om ”socialgolf” om lørdagen i 
vintersæsonen. Det er tanken, at ALLE 
interesserede medlemmer kan deltage i denne 
turnering ( gratis, uden tilmelding og uden 
præmier) der er tænkt som en mulighed for 
socialt golfsamvær i den kolde golfperiode. 
Det bliver fra afslutningsturnering til 
åbningsturnering. Forsøget med denne turnering 
evalueres løbende. 
Vi håber dette nye tiltag fanger vores medlem- 
mers interesse. 
Det er fra 9.30 – 10.00 med fremmøde senest 
9.15. Løbende start. 

  
9. Evt. 

Meddelelse om, at det nu er tid for indstilling til 
venskabspokal lægges på hjemmeside ca. 1. 
oktober. 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde  23. november. 
 

Næste møde 19.10.15  
 


