
 
 
 

 

 

BESTYRELSESMØDE Dato 24.10.16 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben  
Ordstyrer: 
Ole Jensen 

Referent:  
Rita Kirkegaard 

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

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
sidste møde den  12.09.16 

Referatet godkendt 

2. Kammeratskabspokalen  
 

Der er fundet en modtager til kammeratskabs-
pokalen, som vil blive overrakt på generalfor- 
samlingen. 

 
3. Orientering fra formanden.  
    Opfølgning på væsentlige dispositioner  
    Samt fastlagte dispositioner. 
     
. 
 
 

Marianne har meddelt bestyrelsen, at hun ikke 
ønsker at fortsætte sit bestyrelsesarbejde hvorfor 
der skal findes et nyt medlem.  
Bestyrelsen drøftede udfordringen, og vil gerne 
opfordre medlemmer til at melde ind, såfremt de 
ønsker at opstille ved generalforsamlingen den 
sidste torsdag i november måned.  
Det behøver ikke nødvendigvis at være en 
kasserer, idet der evt. kan rokeres internt i 
bestyrelsen. 
 

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

Perioderegnskabet er opgjort og fundet tilfreds-
stillende af bestyrelsen.Vi synes selv, at vi har 
gjort et godt stykke arbejde med de besparelser 
der er effektueret, samt den sum vores gæld er 
nedbragt med. 
Dog er det stadigt sårbart, og vi skal være meget 
opmærksomme på vores udgifter. 
Vores investering i pro-box er, efter bestyrel-
sens opfattelse, en stor succes. Den sparer 
personaletimer, og den øger omsætningen, da 
der kan hentes vekselpenge. Desuden skal  nøg-
ler til buggys købes og står ikke mere frit til-
gængelige. 
Likviditeten er tilfredsstillende. 
Regnskabet godkendt. 



 
 
 

 
Det nye budget blev forelagt bestyrelsen. 
Vi har nogle store udfordringer med vores  
leasingsaftaler/leasingsydelser  næste år. 
Budgettet blev godkendt. 
 

 
5. Orientering fra sekretariatet 
    
 
 

Vi har fået en ny midlertidig medarbejder, der 
blandt andet løser opgaven med opfyldning om 
onsdagen. Vedkommende arbejder  fra 10-14  3 
dage om ugen. 
På nuværende tidspunkt er der 40 begyndere 
fra i år der har meldt sig ind. 
Resten har endnu ikke taget stilling, så vi venter 
spændte på resultatet af de store anstrengelser 
der især har pågået i 2016 for at hverve nye 
medlemmer til klubben.  
P.g.a. afvikling af optjent afspadsering ændres 
åbningstiden på kontoret således, at der fra den 
31.10.16 er lukket om mandagen. 
 

 
6. Orientering fra Udvalgene 
      
 
   

Sponsorudvalget har holdt møde, og 
forventer/håber på en stigning i sponsorind-
tægterne. Går i gang med at genforhandle 
kontrakter.  
Turneringsudvalget er i fuld gang med 
regionsgolfen. 
Klubhusudvalget oplyser at det koster 22.000 at 
få huset malet indvendigt. Vi venter – laver evt. 
selv arbejdet. Dog er bestyrelsen enige om, at 
malerarbejde er bedst udført af fagfolk så 
derfor: 
Hvis der er uddannede malerer  blandt vores 
medlemmer der evt. vil give en hånd med hører 
vi gerne. 
 

7. Golfring – samarbejde andre klubber. 
 
 

Udsættes til næste møde. 
Ole og Inge-Lise deltager i et DGU –møde den 
26. okt.,  hvor de har bedt om at få emnet sat på 
dagsordenen. 
Vi håber på flere konkrete informationer 
omkring omkostninger og evt. fortjeneste. 
 
 



 
 
 

 
 
8. Evt. leasing eller indkøb af buggy eller el-
banescootere.  
 

 
 
Udsættes til næste møde. 
Ole orienterede dog om, at han har undersøgt 
hvorvidt de banescootere der er sat ud i Randers 
golfklub bliver brugt. Der er meldinger om, at 
kvinderne ikke bruger dem, og derude mener de, 
at det mest er nyhedsinteressen der trækker. 
De/Vi tror at buggy er løsningen. 

9. Medlemshenvendelser.      
 

Ved evt. henvendelser, får medlemmet  
personligt svar. 
 

10. Generalforsamlingen 
 

Inge-Lis laver en køreplan og Ole kontakter en 
evt. ordstyrer. 
Nærmeste fremtid udsendes der et advis fra 
kontoret om at huske generalforsamlingen, og i 
november udsendes indkald med dagsorden. 
 

  
10. Evt. 
     

Ingen bemærkninger under eventuelt. 

Næste møde 21.11.16  
 


