
 
 
 
BESTYRELSESMØDE Dato 23.05.16 

 
 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben 
 

 

Ordstyrer:  
Ole J. 

Referent:  
Rita K. 
 

DeltagereOle J., Inge-
Lis M., Annie P., Peter 
M., Marianne J., Rita 
K.   
Afbud fra Ivan M. 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den  18.04.16 

Referatet godkendt. 

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

 
Bestyrelsen har behandlet og bevilget en 
ansøgning om et startgebyr/ turneringsfee  til 
vores junior Axel, der deltager i Junior -EM i 
Skotland denne week-end.  
Formanden orienterede om drøftelser med 
kommunen vedr. vores arealer. 
 

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

 
Marianne orienterede om regnskabet.  
Greenfee er nogenlunde på niveau med sidste år 
så det er meget tilfredsstillende. 
Vores probox er betalt denne måned, men 
likviditeten ser stadig fornuftig ud. 

 
4. Orientering fra sekretariatet.  
  

1) Herunder status på Elektroniske 
løsninger i vores automater! 

 
 
 
 

2) Status på vores probox. Fungerer 
den som den skal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Der er kommet tilbud fra Carlsberg, og i 
den forbindelse er der stillet forskellige 
spørgsmålder vedr. tilbuddet.  
Når der kommer svar på spørgsmålene 
arbejdes der videre med evt. løsninger. 
 

2) Den fungerer som den skal. Der er 
løbende kontakt med konsulenten da der 
jævnligt – i takt med at vi lærer mere om 
boxen – dukker nye spm. op om boxens  
anvendelsesmuligheder. 
Medlemmerne kan nu bruge probox til at 
locke på. Der kan dog ikke lockes ind 
med kort. 
 



 
 
 

 
 
 

3) Status på anskaffelse af computere. 
 

 
4) Status for ombytning af 

greenfeebilletter.    
 
 
   
 

Automaten til væggen forventes leveret 
snart.  
 

3) Der er stadig gang i undersøgelser vedr. 
priser – vi tager det op næste gang igen. 
 

4) Papiret til tryk af de nye billetter  har 
Brix – der skal trykke dem – modtaget i 
sidste uge. 
 

5) Vi har mulighed for at ansætte Lea i et 
fleksjob 7-12 timer om ugen. 
Bestyrelsen siger ja til at Lea arbejder på 
kontoret 7 timer om ugen. 

 
 
5. Orientering fra Udvalgene 
 

1) Status fra klubhusudvalg på magnetlås 
terassedøren. 

 
2) Status på defekt lås i bagrum 4. 

 
3) Status på ”svaleulempe”. 

 
 
 
 

4) Status på ”parasolforlængere”. 
 
 
 

5) Status fra baneudvalg vedr. sand i 
bunkers. 
 

     

 
 

1) De indledende øvelser er gjort, så det er 
godt på vej – forventes færdigt snart. 

 
2) Er skiftet 

 
3) Vi håber at den løsning der er på vej – 

altankasser som ”opsamlingskasser” 
virker. 
 

4) Der er kontakt til dem der skal lave det, 
så vi regner med snarlig løsning. 

 
5) Henvendelsen er behandlet i 

baneudvalget. Der er forskellige tiltag i 
gang og der er allerede blevet fyldt sand 
i nogle af bunkers.  
Når der tit er vand i bunkers, blandes 
sandet ofte med jord hvilket betyder at 
det føles som jord. 
Der arbejdes på tilbud om bekæmpning 
af mælkebøtter i år og årene fremover. 
Stierne skal rettes op efter vinteren 
hvilket er en omkostning bl.a. affødt af 
kørsel med buggy i vinter.. Dette samt 
øvrige skader på banen foranlediger en 
diskussion om der evt. skal strammes op 



 
 
 

 

 

 

i forbindelse med adfærd i det hele taget 
på banen om vinteren. 
Greenkeeperne forespørger bestyrelsen 
hvorvidt det er muligt at få afløser på i 
forbindelse med afvikling af ferien. 
Peter  beder Bo om en ferieplan for 
greenkeeperne så bestyrelsen kan se 
hvor behovet ligger for evt. afløsning. 
Ansøgning om bevillinger til forskellige 
tiltag på banen skal sendes inden 
budgetfasen i oktober. 
 

 
 
6. Medlemshenvendelser.  
 
    Medlemshenvendelse vedr. besværligheder 
    med tidsbestilling  på banen.   

 
De enkelte medlemmer får svar direkte. 
 
Regionsgolf forsøges næste år gjort  mere 
smidig og fleksibel, så der lukkes mindst muligt. 
Der har været en henvendelse vedr. blokering af 
banen til ranglisteturnering. Der bliver taget 
hånd om det, og der forsøges strammet op 
omkring det, så også reservering af banen i 
forbindelse med disse turneringer kan afvikles 
til mindst mulig gene for medlemmerne. 
 

  
7. Evt. 
     

 

Næste møde 20.06.16  


