
Dagsorden bestyrelsesmøde – fysisk møde i klubhus 
Onsdag 24.3.2021 kl. 19.00   

Ordstyrer:   PM 
Referent:    ILM  
Deltagere:     AP, ET, ILM, PMJ, PK, LN (online) 
Afbud:        CBS 

Beslutninger: 

1. Opfølgning / godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt og underskrevet af tilstedeværende 

2. Lenes udtrædelse af bestyrelsen

Lene redegjorde for sin beslutning om at træde ud af bestyrelsen. PM og Lene formulerer en 
orientering til hjemmesiden og FB. 

Da vi ikke har en suppleant, der kan indtræde, undersøges det, hvad der skal ske som følge af Lenes 
udtræden, hvilket behandles på næste møde den 13.4.2021. 

3. Gennemgang og beslutninger vedr. energirapport modtaget fra Dansk Energirådgivning (ET)

Rapporten, som har været udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer indeholder en række forslag til 
investering i energibesparende foranstaltninger til gengæld for besparelser på kort sigt. ET, som har 
haft ansvaret for gennemførelsen af energirapporten, anbefaler gennemførelse af 

- tidsrelæ på 3 automater, så de er slukket i et tidsrum om natten

- udskiftning af lysstofrør til LED

- installation af ny varmekilde i greenkeeperbygningen.

Drøftelser: 

4. Let gennemgang af regnskab og likviditet.

Vi har sorte tal på bundlinjen og likviditeten er fin.

5. Medlemsudvikling (leveret af MMS)

Medlemsudviklingen viser en tilgang på 3 medlemmer den seneste måned. 

6. Bemanding forår / sommer 2021 (PM/ILM)

PM redegjorde for bemandingen i greenkeeperstaben

ILM redegjorde for bemandingen i klubhuset, hvor der skal ansættes 2 nye weekendmedarbejdere

7. Status på fondsansøgninger



 
 

Hanne Larsen og Ole Birger Bach arbejder fortsat med ansøgninger til fonde om tilskud til 
nyanskaffelser i klubben. Bestyrelsen har drøftet en del initiativer og indhentet tilbud, som er 
prioriteret og givet videre til Hanne og Ole, som søger donationer ift. relevante udgiftsstørrelser 
hos forskellige fonde. 
 

Orientering: 

8.  Orientering fra Jubilæumsgruppen (ILM) 

Golfklubben kan 31.3.2021 fejre 30 års jubilæum. Der er i den anledning nedsat en 
jubilæumsgruppe, der skal komme med forslag til initiativer. Pga. Coronarestriktioner fejres 
jubilæet i løbet af hele sæsonen med små events ifm. andre arrangementer – turneringer mv.  

Den 31.3. fejres med opstilling af en pavillon ved hul 10 med salg af pølser mv. og uddeling og salg 
af lodder, hvorpå man kan vinde gavekort til shoppen. Information er lagt på hjemmesiden og 
Facebook. 

9.  Orientering om status for samarbejdsklubber (ILM) 

Ni samarbejdsklubber har indtil videre accepteret vores forslag til samarbejdsaftale om en greenfee 
på 250 kr hele ugen. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 


