
 
 
 

Bestyrelsesmøde Dato 21.11.16 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben  
Ordstyrer:Ole J.              
 

Referent: Rita K. 
 

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

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
   sidste møde den  24.10.16 

Referatet godkendt. 

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

Desværre er vores ansøgning hos Elro-fonden 
vedr. vores lynhytter atter ikke blevet 
imødekommet. 
Vi undersøger muligheden for aktivitetstilskud 
for vores juniorer hos kommunen. 
Ansøgningsfristen er 1. februar. 

3. Gennemgang og opfølgning på 
    klubbens perioderegnskaber samt bud- 
    getter og evt. afvigelser heraf. 
    Gennemgang af klubbens likviditet. 
 

Vores tal afviger ikke meget fra sidste år, så vi 
er fortrøstningsfulde.  
Udviklingen er tilfredsstillende. 
Likviditeten er fin. 
 
Vi har ikke haft så mange greenfeegæster i 
oktober som sidste år. 

4. Orientering fra sekretariatet  
 
     

Generalforsamlingen er finplanlagt og der  
er fundet en dirigent.  

      Der er fundet stemmetællere. 
      Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 
      1 forslag fremsat fra et medlem. Forslaget                
omhandler en ændring af baneudvalgets 
sammensætning.  
      Det er samme revisor som sidste år. 
      Der er indvarslet 1 kandidat til ledig     
bestyrelsespost. 
 
Orientering om at Bente Foss ophører med at 
arbejde i golfklubben. 
Vi har en vikar ansat til 1. februar, hvorefter vi 
forventer at kunne ansætte en ny medarbejder. 
Lea har opsagt sin stilling. 
Inge-Lis opfordrer til at besøge en hjemmeside 
der hedder golfwallet. 
 

5. Orientering fra Udvalgene    
 

Turneringsudvalget er klar med tilmeldinger til 
regionsgolf. 



 
 
 
   Peter refererede fra baneudvalgsmødet. Se 

referat herfra. 
 

6. Golfring – samarbejde andre klubber. 
 

Vi er i fuld gang med at undersøge vores 
muligheder for optagelse i en golfring, og håber 
at kunne udbyde dette tilbud til  vores medlem-
mer fra næste sæson. 
 

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

På baggrund af stor efterspørgsel i 2016, prøver 
vi at leje 2 ekstra buggys til den kommende 
sæson i månederne  juni-juli og august. 
 

8. Medlemshenvendelser.     
 

De enkelte medlemmer får direkte besked/svar .  

 9. Evt. 
     

Intet under punktet. 

Næste møde – konstitueringsmøde - efter 
generalforsamlingen den 
24.11.16. Næste ordinære møde 19.12.16 

 

 


