
 
 
 

BESTYRELSESMØDE Dato 25.09.17 
 

 

Tidspunkt:  18.00  
Lokale:Klubben  

Ordstyrer: Ole J. Referent:  Rita K. Deltagere : Ole J., 
Inge-Lis M., Annie P., 
Ruben L., Peter M., 
Rita K. Fraværende  
Ivan M. 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 
 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
    sidste møde den  21.08.17. 
 

 
 
Referatet er godkendt. 
 
 
 
 

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

 
Opfordring til de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
om indlæg til bestyrelsens beretning ved den 
kommende generalforsamling.  
Generel drøftelse om klubbens fremtid, struktur  
og organisering. Drøftelserne fortsætter efter 
generalforsamlingen. 
 
 
 

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

 
 
I 2017 skulle en fairwayklipper have været 
fornyet. Det beslutning blev udskudt da dette 
blev vurderet til at kunne vente. Udgift til 
investering af denne bliver i 2018. 
Et ønske fra baneudvalget om en hurtigprikler 
til vores bane. Den er forholdsvis kostbar. 
Den blå traktor er udtjent, så den skal også 
erstattes i 2018. 
Der skal indhentets tilbud. Traktor betales 
kontant, og de andre maskiner leases. 
Umiddelbart en udgift anslået til ca. kr. 300.000 
Et ønske om udvidelse af lagerplads bag 
maskinhuset anslåes til en udgift på ca. 30.000. 



 
 
 

Det er rigtig mange penge, men trods det 
hænger vores budgetter stadig godt sammen. 
Bliver der yderligere overskud går vi i gang 
med forskønnelse af vores bunkere. 
Renterne er 292.000 p.t og forventes at falde til 
ca. 150.000 næste år. 
Vores langfristede gæld er faldet 1.7 millioner, 
således at gælden p.t. er ca. 3.7 millioner. 
  
Undersøgelse af evt. boldvasker på 
drivingrange er stadig i gang. En evt. 
investering i denne hænger sammen med 
betaling af bolde på drivingrange.Vi beder 
sekretariatet om at undersøge hvor mange der 
p.t. betaler for bolde,(greenfee gæster)og laver 
herefter en vurdering af udgifter sammenholdt 
med forventede indtægter. Desuden er der en 
masse spørgsmål omkring organisering i 
forhold til egne medlemmer. ( der naturligvis 
ikke betaler for bolde). 
Der indkøbes nye boldvaskere til banen. Peter  
tager initiativ til dette. 

 
 
4. Arbejdsgange omkring sponsor-     
     håndtering. ( udsat fra mødet i juni)   
 

 
 Sponsorudvalget (Ruben) er sammen med 
Lone på kontoret i gang med at udarbejde 
oplæg til en fælles struktur. Efterfølgende 
samles sponsor-udvalget og Lone for at lave 
endelig udar-bejdelse af fremtidig struktur. 
 
 

 
5. Bænke med affaldsspande     
 

Der er tilbud på bænkesæt med affaldsstativer i 
forskellig  kvalitet og pris. Der undersøges 
stadig på udformning og pris, og der indhentes 
yderligere tilbud.  
Ole indhenter tilbud og baneudvalget  har 
udarbejdet en ide som tilsendes de enkelte  
bestyrelsesmedlemmer. (Peter) 
Vi skal vælge mellem en dyr, men æstetisk flot 
udgave, som så skal anskaffes over flere 
budgetår, eller en billigere udgave som reelt 
dækker vores behov, og som sandsynligvis vil 
kunne indkøbes og opstilles over et budgetår.  
 
 



 
 
 

 
 

  
6.Orientering fra sekretariatet 
  

Der er flaget i dag p.g.a. Lucas Bjerregaard. 
Vi har fået ny samarbejdsklub.  
Det er Ø-land golfklub ved Brovst som har 
henvendt sig vedrørende venskabsklubstatus. 
Dette betyder at der kan spilles til halv pris,  
kr. 175,- på Ø-land golfbane. 
  
Tak for hjælpen turnering afvikles 1. oktober og 
p.t. er der tilmeldt 49. 
Keld har sidste arbejdsdag torsdag. 
 

 
7.Orientering fra Udvalgene  
 
     
 
 

 
Peter har undersøgt hvorvidt vi har særlige 
rettigheder omkring vanding af vores baner – nu 
hvor vi selv ejer jorden. Det er ikke tilfældet, så  
her fandt vi desværre ikke besparelser. 
 
Der er taget kontakt til Elcon vedr. det sidste i 
forbindelse med vores lynhytter, så disse kan 
blive færdiggjorte. 
 
Annie redegjorde for afvikling af de nylig 
afholdte klubmesterskaber. 
Vi forsøger at afvikle så hurtigt og fleksibelt  
som muligt, men lærer naturligvis af de 
afviklede turneringer og forsøger at tilrette 
næste gang. 
Vi vil meget gerne fremover have nogle flere 
med, så vi overvejer hvilke tiltag der skal til for 
at lokke folk med.  
Hvis nogle har gode ideer hører turneringsud-
valget meget gerne fra jer. 
Afslutningsturneringen den 8. oktober er den 
næste turnering. 
Ved planlægning af turneringer næste sæson, 
overvejes om der skal reduceres i antallet af 
tilbudte turneringer, ligesom afviklingen af de 
enkelte turneringer evalueres og justeres. 
 
 



 
 
 

 
 
Kommunikationsudvalget indstiller, at vi 
afskaffer NDG-news, idet vores nye 
hjemmeside og vores deltagelse på facebook 
menes at erstatte den skriftlige udgave. 
Bestyrelsen er enig i den betragtning, hvorfor 
NDG-news afskaffes. 
 
 

 
8.Medlemshenvendelser.      
 

De enkelte medlemmer får direkte besked. 
 

  
9.Evt. 
   

Skiltet på parkeringspladsen med reserverede 
pladser ændrer ordlyd således: 
Reserveret bestyrelse og sekretariat. 

Næste møde 23.10.17  
 

 

 


