
 
 
 

 

 

BESTYRELSESMØDE Dato 21.12.15 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer:  
Ole Jensen 

Referent:  
Rita Kirkegaard 

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

Forplejning:  
smørrebrød 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den  16.11.15 og 26.11.15 

Referatet godkendt. 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer. 
Herunder evaluering af generalforsamling.  
Herunder jubilæumsudvalg – status på! 
 

Generalforsamlingen gik godt. Der var 
tilsyneladende tilfredshed og der henvises til 
referatet fra generalforsamlingen. 
Der er nedsat et jubilæumsudvalg der er godt i 
gang med at planlægge de forskellige 
arrangementer næste år. Referater fra møderne 
fremsendes fremover til alle bestyrelses-
medlemmer. 

 
3. Gennemgang og opfølgning på klubbens 
perioderegnskaber samt budgetter og 
eventuelle afvigelser heraf.   
Gennemgang af klubbens likviditet. 
 

Det er kun meget små afvigelser i forhold til 
budgettet. I forhold til sidste år er det bedre, 
men det skal også være godt - vi er meget 
afhængig af greenfee og vores fastholdelse af 
medlemmer. 
Ole og Marianne har haft drøftelser med vores 
banker, og det gik fint, så vi forventer at der 
ikke bliver problemer med vores lån o.s.v. 
Vi kan konstatere, at vi er inde i en positiv 
udvikling. 

 
4. Orientering fra sekretariatet.   
    Herunder planlægning af Erfamøde i januar.    
      

Vi har erfamøde den 11. januar 2016 og der er 
udsendt foreløbig dagsorden. Hvis der er noget 
der skal med på mødet kan der rettes 
henvendelse til Inge Lis.  
Sommererfamødet planlægger vi til 31. august 
og bestyrelsesgolf den 15. august 2016. 
 

  



 
 
 

5. Orientering fra Udvalgene 
   Herunder drøftelse af evt. nyt koncept til         
klubmesterskaberne. Med udgangspunkt i 
Annies tidligere udsendte oplæg.  
 
Drøftelse af den nye raiding – og evt. valg af 
teestedsmarkeringer.  
 

Klubmesterskabet bliver rykket til senere i sept.  
Annie og Peter udarbejder nyt koncept inden 
åbningsmatchen, så Ole i sin åbningstale kan 
orientere herom. 
 
Ivan orienterede om følgende: 
Teestedsskiltene koster 250,- pr. stk.  
Afstandsmarkeringerne koster 75 – 109 kr. Vi 
skal have ca. 144 stk. 
Bestyrelsen drøftede herefter fordele og ulemper 
ved at lave afstandsmarkeringer på teestederne i 
stedet for farver. 
Vi sender besked til baneudvalget om at drøfte 
en helhedsløsning og undersøge prisen – der 
afsættes 25.000 til projektet. 
Peter kontakter Ole J. med henblik på at få 
vores baneraiding lagt ind på golfbox, så vi har 
det klar inden den nye sæson.  
Inge Lis undersøger om et af vores medlemmer 
kan lave vores afstandsmarkeringer og hvad det 
evt. koster. Hun giver baneudvalget besked 
efterfølgende. 
 

6. Medlemshenvendelser.    
 

Der har ikke været nogen.  

  
7. Evt. 

På næste møde skal vi drøfte bestyrelsens  
holdning til greenfee for flexmedlemmer fra 
andre klubber.Vi tager det også med som ptk. på 
vores erfamøde for at høre de øvrige klubbers 
holdning. 
 
Status på mobilpay og kort på vores automater? 
Der forhandles stadig omkring vores automater 
– forhandlingerne forventes på plads i feb. 
 
Vi har fået forskellige tilbud om mulighed for at 
reklamere for vores klub. Vi vælger at acceptere 
et reklametiltag i Ebeltoft bowling for at se om 
der evt. kan hentes greenfeespillere fra 
sommerhusene der.  
 

Næste møde 18.01.16  
 


