
 

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 
 

Dato 15.09.20  

Tidspunkt:  17.30  

Lokale: Klubhuset NDG  

Ordstyrer:  
API 
 

Referent:  
- 

Deltagere: 
API, ET, MMS, OB, PK, PM 

Afbud: 
JS 

 

 

Dagsorden / REFERAT: 
 
Indledende snak om den nuværende situation.  

Vi fik vendt situationen vedr. Henriks bortgang. Beslutningen var, at 
bestyrelsen forsætter med den resterende besætning indtil videre.  

 

1. Sekretariatet: alm info:  ser lige, hvor meget info Annelise har klar  

Det går fint på sekretariatet. Annelise er ved at have godt styr på de 
forskellige arbejdsgange.  

2. Regnskabet (hvordan og hvor langt er vi fremme) 
Annelise prøver at få styr på regnskabet. Vi havde fået nogle få tal udskrevet 
og med dette som udgangspunkt, ser det fornuftigt ud. Kontoret er gået i gang 
med forberedelserne til årsregnskabet. I den forbindelse blev det drøftet at 
omlægge regnskabsåret til kalenderåret, hvilket vil medføre, at 
generalforsamlingen også skal flyttes. Indtil videre er dette forkastet af hensyn 
til kontingentåret. Det kan være svært bl.a. at fastlægge næste års kontingent 
inden et sådan er godkendt af generalforsamlingen. Andre komplikationer blev 
også fremført mht. en flytning.  

3. Info om Frivillighedsprojektet 

En gruppe frivillige har været i gang med forskellige tiltag, såsom oprydning 
bag maskinhal og samling af de restende skraldespande, der har stået 
usamlet de sidste par år. Dertil er de gamle skraldestativer renoveret og har 
fået ”flaske & dåse” huller, så disse ikke bliver smidt på jorden ved siden af 
skraldespandene ude ved tee-stederne. Klubhuset er blevet vasket for 
fugleklatter og vinduer ude og inde er vasket.  

Det renovations-hold, der er lige pt. kan hurtigt rykke sammen, når vi står i en 
situation, som f.eks. husrensningen, da greenfeegæster og egne medlemmer 
begyndte at klage over griseriet på terrassen.  

4. Info om/fra Mer'golf 

Mer’Golf fortsætter som det plejer med det antal klubber, der pt. er samlet. Vi 
har haft forespørgsler ude, men alle klubber i området er samlet i andre 
sammenhænge. Mer’Golf samarbejdet vil arbejde videre med f.eks. tiltag med 
klubber i andre dele af landet. Helt hvordan er endnu ikke fastlagt. Det blev 



 

besluttet på Mer’Golfmødet, at vintersæsonen kommer til at gå fra 1. 
november til 31. marts. Kontingentet til Mer’Golf forbliver uændret. 

5. Info fra diverse udvalg. 

Der skal foretages nyindkøb (leasing) af enkelte nye maskiner. 
Greenkeeperne har bl.a. en på prøve.  

Økonomiudvalget har planlagt møde for at lægge budget for 2021.  
Der bliver stadig arbejdet med ansøgninger af fondsmidler.  

Turneringsudvalget: Der er planlagt afslutningsturnering først i oktober. Den 
bliver lagt om til en corona-model men udviklingen Coronasituationen 
afventes.  

6. Den kommende generalforsamling 

Den kommende generalforsamling er fastlagt iflg. vedtægterne til: 
26.november.  (Hvordan – afhænger af Coronasituationen og de regler og 
krav, der skal følges) 

7. Diverse 

Næste møde er fastsat til: Torsdag d. 22. oktober 

 

 


