
 
 
 

BESTYRELSESMØDE Dato 24.04.17 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben  
Ordstyrer: Ole J. Referent:  Rita K. Deltagere : Ole J., 

Annie P., Ruben L., 
Inge Lis M., Ivan M., 
Rita K., afbud fra Peter 
M. 
 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra      
sidste møde den  20.03.17 
 

Referatet godkendt. 

 
2.Orientering fra formanden. 
Opfølgning på væsentlige dispositioner samt 
fastlagte dispositioner. 
 
-herunder status på vores lynhytter 
 
-status på vores ” jordsag” hos Norddjurs 
kommune. 
 
 
 
     
. 

 
 
Halvtaget er bygget – ser rigtig godt og 
funktionelt ud - så nu går de i gang med 
byggeriet af selve lynhytterne. 
 
Ole har haft kontakt med kommunens jurist, og 
vi forventer, at der snarest udfærdiges endeligt  
skøde. 

 
3.Gennemgang og opfølgning på 
klubbens perioderegnskaber samt budgetter 
og eventuel afvigelser heraf. 
Gennemgang af klubbens likviditet. 
 
-status på XL-ring/ bl.a. antal tilmeldte  
medlemmer fra Norddjurs 
 
 

Regnskab og budgetter svarer til vores 
forventninger.  
 
 
 
133 medlemmer er tilsluttet XL-ring. 
 

 
4.Orientering fra sekretariatet 
 
 - status på personale 
  
 

Udendørsarealerne holdes nu primært af Kjeld, 
der har fået forlænget sit arbejde hos os 
yderligere ½ år. Og derudover er der flere ”gå til 
hånde” opgaver der udføres af Kjeld. 
 



 
 
 

- status på salg af gamle terasse- 
   møbler. 
  
 
 
- status på renovering og evt. køb af buggys. 
  
 
  

I løbet af en weekend var alt solgt – dog har vi 
beholdt et enkelt bord der står ved køkkendøren 
til vores personale. 
 
Alle buggys er nu færdigrenoveret. 
Vi har indhentet to tilbud på evt. køb. 
 
Der er afholdt møde med vores 
forsikringsselskab. Dette har resulteret i, at 
vi har forhandlet os frem til et nyt, godt tilbud 
der betyder en reducering af vores 
forsikringsudgifter på 20.000 pr. år. 
 
Der er afholdt møde med TDC, og vi har lavet 
en aftale, der betyder en ny telefonløsning. 
Vi får nye og moderne (tidssvarende) telefoner, 
og samtidig sparer vi med den aftalte løsning 
10.000 pr. år.  
Den nye løsning vil dog betyde, at det er 
nødvendigt at ændre/omprogramere vores 
alarmsystem, hvorfor en udgift til dette på kr. 
4000,- vil reducere besparelsen det første år. 
 
Orientering fra møde med de øvrige XL-
klubber, hvor Inge-Lis og Lone har deltaget. 
 

 
5.Orientering fra Udvalgene 
 
- status på borde/bænkesæt + bænke til  

        banen. 
-  
-  
-  
- status på renovering af skilte + indkøb og 

opsætning af kæder på parkeringsplads. 
-  
-  
- status på tiltag vedr. boldvasker/bold- 

automat. 
-  
- status over tiltag vedr. svaleplage 
   
 
      

 
 
 
Borde bænkesæt er købt. De er leveret, og 
baneudvalget finder en løsning for at samle 
disse, så de kan sættes på banen. 
  
Pladerne er endnu ikke kommet – skiltene er 
klar til opsætning.  
 
Boldvasker og automat ligger ved Oli`. 
 
Der er opsat plastic over døren til bagrum. Vi 
håber at det kan afholde svalerne fra at bygge 
reder der!  
 



 
 
 

 
  Åben hus/ Golfens dag på søndag den 30.4.17 

 
Der er p.t. kun tilmeldt ca. 5-10  stk.- Ruben 
laver en ekstra indsats i forhold til facebook. 
Klub 37 er i gang. Ca. 50 deltagere til 
åbningsturneringen. 
Indtil nu er der startet 10 nye medlemmer. 
 
 

 
6.Medlemshenvendelser.      
 

De enkelte medlemmer får personlig besked. 

  
7.Evt. 
     

IngeLis orienterede om arrangementet til 
sponsorturneringen den 5. maj.  
Der er observeret, at nogle medlemmer går i 
køkkenet og laver kaffe. Dette er ikke 
proceduren, da kaffe skal købes i automaterne. 
Undtagelsen er naturligvis, når der er bestilt og 
betalt kaffe i forbindelse med forskellige 
arrangementer, hvor de enkelte arrangører selv 
står for kaffebrygning. 

 
Næste møde 15.05.17 

 

 


