
 
 
 

BESTYRELSESMØDE Dato 18.01.16 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer:  
Ole Jensen 

Referent:  
Rita Kirkegaard 

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

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den  21.12.15 

Referatet godkendt. 

 
2. Orientering fra formanden. Opfølgning 
på væsentlige dispositioner samt fastlagte 
planer. 
Herunder status på jubilæumsudvalg- pris for 
jubilæumsarrangementer. 
 

Der arbejdes videre med at forsøge at finde 
sponsorer/penge til at etablere lynskure på 
banen. 
Møde i sponsorudvalget. År 2016 er skudt godt 
i gang og der er optimisme i udvalget.  
Jubilæumsudvalget er kommet godt fra start og 
er i fuld sving med at arbejde. 
Der vil være forskellige omkostninger i 
forbindelse med arrangementet – både til 
reception og til jubilæumsturneringen – Vi 
forudser et udgift på ca. 25.-30.000. hvilket 
bestyrelsen er indstillet på. 
Ivan opretter i samarbejde med sekretariatet en 
mailgruppe indeholdende vores sponsorer.  
Vi synes det er et flot jubilæumslogo Ruben har 
lavet. 
Ivan undersøger hvad et flag med 
jubilæumslogo evt. koster. 
 
 

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

Vi beholder de lån vi har og det ser ud til, at vi 
ikke får den forventede rentenedsættelse som vi 
havde håbet, delvis fået lovning, på. 
Vi ønsker at bevare vores likviditet og den 
økonomiske frihed vi har i den forbindelse. 
Fin greenfee besøg i december måned.  
Der er stadig optimisme med hensyn til vores 
økonomi. Vi  skal dog stadig være obs. på vores 
forbrug og være omhyggelige med økonomien. 
 



 
 
 
 
4. Orientering fra sekretariatet.  
Herunder evaluering af og opfølgning på 
Erfamødet. 
Drøftelse af vores holdning til greenfee for 
flexmedlemmer fra andre klubber.  
Kontingent for studerende (jf. 
generalforsamlingen)  
 

Erfa var et godt møde. En god ide der kom fra 
mødet kunne være, at der laves forskellige 
projektgrupper i forbindelse med forskellige 
praktiske opgaver i klubben.  
Studiekort (studerende) skal forevises ved hver 
opkrævning.  
Flexmedlemmer udsættes til næste møde. 

 
5. Orientering fra Udvalgene 
    Er tiltagene omkring rating ( Ole J) igangsat 
i henhold til sidste best. møde? 
 

Vi regner med at det er igangsat. Opgaven er 
hos Peter.M. ( se ref. fra sidste møde) 
Turneringsudvalget er udviddet med 2 nye 
medlemmer.  
 

 
6. Medlemshenvendelser.    

Ingen henvendelser. 

  
7. Evt. 
Herunder forslag til emner til formandsmødet 
den 3.3. 16. 
 

Vi forestiller os at der skal et punkt på der 
hedder jubilæum – jubilæumsopgaver. 

Næste møde 15.02.2016.  
 


