
 
 
 
 

BESTYRELSESMØDE Dato 21.03.16 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer:  
Ole Jensen 

Referent:  
Rita Kirkegaard 

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

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den  15.02.16 

Referatet godkendt. 
 
 

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

Jubilæumsudvalget melder ud, at der er fint 
overblik over arrangementet.  
Mellem de to turneringer lørdag opstilles der 
grillvogn, med mulighed for at købe 2 ristede 
med brød for 25 kr.  
Jubilæumsfesten – musikken slutter kl. 01.00, 
og sidste udskænkning fra baren er 01.30. 
Note: Vi ændrer to datoer for bestyrelsesmøder 
i 2016 – mødet i uge 42 flyttes til  24. okt. og 
mødet i august flyttes til 22. august. 
 

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

Der er ingen bemærkninger til vores likviditet, 
der er som forventet. 
Indtægter/udgifter  -  der ingen store 
overraskelser indtil nu. 
Vi skal stadig kigge grundigt på vores udgifter, 
så vi hele tiden har styr på disse. 
Regnskabet følger budgettet, vi er dog 
opmærksom på stor medlemsafgang, så vi skal 
stadig være kreative i bestræbelserne på at 
skaffe nye medlemmer. 
Sommergreenfee træder i kraft fra i dag. Der 
forventes mange greenfeegæster i påsken.  
 

 
4. Orientering fra sekretariatet.   
      

Probox 24 bliver ikke som forventet instaleret 
den 23.3, p.g.a. nogle forandringer i maskinen. 



 
 
 

Vi håber det kan blive torsdag – men der er på 
nuværende tidspunkt ikke aftalt nyt tidspunkt. 
Opfordring fra sekretariatet – hvis der er lånt 
genstande i sekretariatet, bedes disse sættes 
tilbage på plads, ligesom der opfordres til at 
man, såfremt man har benyttet kontoret som 
arbejdsplads, rydder op efter sig, så der er 
mulighed for at holde orden på kontoret.  
Vi laver et jubilæumstilbud til nye begyndere:  
Vi tilbyder at man gratis kan deltage i 
holdtræning og det øvrige begynderforløb. Efter 
erhvervelse af banetilladelse kan der spilles for 
200 kr. pr. måned i indeværende år resten af 
sæsonen. 
Nye begynderjuniorer – jubilæumstilbud er 
gratis medlemskab for hele 2016. 
 

 
5. Orientering fra Udvalgene 
    Baneudvalget:   

a) Skal opsætning af out of bounce pæle 
ændres? 

b) Status på vores afstandsmarkeringer 
 

    Klubhusudvalg: 
a) Der er fremsat ønske om evt. magnetlås 

på terassedøren – er dette en mulighed? 
 

Baneudvalget:Out of bounce pæle er fjernet 
mellem hul 5 og 6 og mellem hul 16 og 17. 
Skal der sættes skilte mellem bunkers og 
greens? Der er flere steder hvor lokalreglen 
ikke overholdes. Sendes i baneudvalget til 
drøftelse. 
Det er kun egne medlemmer der gives 
dispensation til at køre i buggy i vinterperioden. 
Således kan greenfeespillere fra andre klubber 
IKKE benytte buggy på vores bane i 
vintersæsonen – heller ikke selvom de på 
hjemmebane har tilladelse. 
Teestedsmarkeringer blev forevist bestyrelsen – 
de er rigtig flotte - kommer op inden jubilæum. 
Efter ønske undersøges det nu, hvad en 
magnetlås på vores terassedør koster at få 
installeret. Er iværksat. 
 

 
6. Medlemshenvendelser.    

De enkelte medlemmer får svar. 

  
7. Evt.    
     
 

 

Næste møde 18.04.16  
 


