
 
 

Dagsorden bestyrelsesmøde – fysisk møde i 
klubhuset  
27.4.2021 kl. 18.45    

Ordstyrer:   API  
Referent:    ILM 

Deltagere:     API, ILM, PMJ, PK, CBS, ET, MMS 
Afbud:         

Beslutninger:  

1. Opfølgning / godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet godkendt og underskrevet af tilstedeværende. 

2. Opfølgning på restriktioner vedr. afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 

Den 14. april 2021 udsendte bestyrelsen et varsel om en ekstraordinær generalforsamling den 10. 
maj 2021 for valg af et nyt bestyrelsesmedlem og 1 – 2 suppleanter. Dette varsel tilbagekaldes 
hermed, da forsamlingsloftet pga. Coronarestriktioner ikke lempes tilstrækkeligt i antal før den 10. 
juni 2021. 

Der varsles derfor en ny dato for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 
2021, kl. 19.30.  

Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen og/eller som suppleant bedes indsende deres 
kandidatur til sekretariatet senest den 30. maj 2021. 

Varslet om den ekstraordinære generalforsamling udsendes ligeledes som information til alle 
medlemmer via Golfbox-mail. 

Endelig indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling udsendes senes 8 dage før, jf. 
vedtægten. 

3. Klub-i-Klubberne 

Mange retningslinjer for Klub-i-Klubberne er i årenes løb blevet overleveret mundtligt. Bestyrelsen 
udfærdiger nu skriftlige retningslinjer for klub i klubbernes rettigheder generelt.  

4. Begyndere i hcp 54/72 

Med indførelse af det nye handicap system har vi konstateret, at begyndere har et hcp. på 54. 

5. Udvidelse af kontoret 

Det blev besluttet at gå videre med tidligere drøftede planer om udvidelse af kontoret, så 
receptionsskranken nedlægges og skabene bag skranken og skillevæggen til kontoret flyttes frem. 
Det giver ca. 6 m2 mere plads på kontoret til opstilling af to små skriveborde. 

Arbejdet forestås fortrinsvis af frivillige. 

6. Der er ingen indendørs servering indtil videre, da vi ikke har kapacitet til at checke coronapas/ 
coronatests.  



 
 

Det overvejes at indkøbe og opsætte et telt ved sydgavlen, så der er mulighed for at komme i 
tørvejr. Priser og muligheder undersøges. 

Det er fortsat muligt at bestille mad, der kan afhentes senest kl. 15.30 til udendørs fortæring/take 
away. 

Drøftelser:    

7. Gennemgang af regnskab og likviditet. 

ET gav en grundig gennemgang af halvårsregnskabet og likviditeten, som ser fornuftigt ud.  

8. Receptionsområde - indretning ved ny Probox/GolfMore-box.  

Drøftelse og beslutning herom udsættes til et senere møde, da levering af den nye GolfMore-box 
bliver forsinket, og nu skal ses i lyset af en ændring af reception/kontor, jf. ovenstående. 

Orientering:  

9. Medlemsudvikling - status på Kvindedag, Åbent Hus og Golfens dag  

ILM og MMS gav en orientering om medlemsudvikling og indmeldelser af begyndere. Der er de 
seneste måneder indmeldt et pænt antal medlemmer. Ifm. åbent hus-arrangementerne er der 
indmeldt 9 juniorer og ca. 40 seniorer som begyndermedlemmer. 

10. Bemanding forår / sommer 2021 i klubhuset 

Majken Nygaard og Sebastian Ravn er nyansat som servicemedarbejdere – fortrins til 
weekendarbejde. Birthe Bennekou Støttrup er genansat i indeværende sæson. 

11. Nyt låse- og alarmsystem  

Det nye låse- og alarmsystem er nu installeret. Systemet kan overvåges fra en APP.  

12. Netværk 

Både ledningsført og trådløst netværk fungerer ustabilt. Ledningsført netværk udskiftes i løbet af 
maj måned til fiber, hvorved forventes store forbedringer.  

Router/signalforstærker til trådløst netværk udskiftes. 

13. Fredag den 7. maj 2021 møder en praktikant, der skal arbejde hver fredag i en kortere periode. 
 

14. Kommunikationsudvalget sætter snarligt gang i arbejdet med markedsføring af sommertilbud 
og uge 34. 


