
 

 

BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 14.9.2021  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale: NGK  

Ordstyrer: ILM 
 

Referent: IVJ 
 

Deltagere: 
Inge-Lis Mørch (ILM).  
Annie Pihl (API). Ellen Toft (ET).  
Ivan V. Jensen (IVJ). 
Carsten B. Støttrup (CBS).  
Mads Malmmose Sørensen (MMS) 
Peter Klemmensen (PK) 
Afbud: Peter Mosdal (PM).  
 

 

Dagsorden: 
Orientering 
1.Velkomst – Herunder godkendelse af 
tidligere referater (ILM) 

 
Referater godkendt. 

2. Økonomi (ET), herunder ny kontoplan 
      
 

Klubbens økonomi ser fornuftig ud. 
Flere poster i regnskabet lægges sammen eller 
nedlægges, for at gøre det mere simpelt. 
Greenfee indtægter er steget med ca. 50.000 
sammenliget med sidste år. 
Stadig ledige bagskabe til rådighed for 
medlemmerne. 
Extra indtægter: Hjælpepakker 126.000 
                              Elrofonden 47.000 
Der er brugt flere penge på græsfrø/sand/ 
topdressing for at vedligeholde/forbedre banen. 
 

3. Medlemsudvikling (MMS) Næste møde. 
4. Sponsorturnering 17.9.2021 (PK/MMS) 
 

31 tilmeldte.  

5. Fordeling af ansvarsområder 
- Fødevarekontrol 
- Kontrakter med leverandører 
- Arbejdstilsyn/Arbejdsmiljø 

 

 
API/Annelise 
ILM/MMS 
CBS/Annelise 



 

6. Plexiglasbeholder til synliggørelse af 
medlemmers bidrag vedr. momsrefusion 
(API) 

API/CBS går videre med sagen. 

 

Beslutning 
1. Godkendelse af forretningsorden for 
bestyrelsen (ILM) 

Godkendt – Sættes på hjemmesiden. 
 
 

 
2.  Formandsmøde (ILM) 

 
Genoptages 2022 

 
3. Medlemsmøde (ILM) 

 
Genoptages i foråret 2022 

4. Proces for bevarelse af gæstevurderinger 
(ILM) 

IVJ udarbejder vejledning. 
Generelle bemærkninger besvares fra 
sekretariatet, mens mere specifikke besvares af 
relevant bestyrelsesmedlem. Alle vurderinger 
sendes endvidere til Ruben til anonym 
offentliggørelse på hjemmesiden. 

 
5. Hovedrengøring i klubhuset (ILM) 

Der indhentes tilbud på rengøring og 
vinduespudsning. 

6. Kommunikation (IPL/API) Kommunikationsudvalget arbejder videre med 
forslag til forbedring af kommunikationen både 
internt og eksternt. Evt. et månedligt 
”nyhedsbrev” – ”Hvad sker der i klubben” - på 
hjemmesiden. 

6. Vintergolf-medlemsskaber 2021/22 (ILM) 
  

Kontingentet for perioden 1.11.21 – 31.3.22 
bliver 1499,- 

Drøftelse  
3. Evaluering af uge 34 (ILM/API/ET) 
 

Ugen gik fint og vi fik et pænt overskud.  
Tak til de mange frivillige som ydede en flot 
indsats.  
Ca. 50 flere greenfeegæster fandt plads på 
banen. Bl.a. takket være KiKs (Klubber i 
Klubben) ændrede reservation af tider omkring 
KiK matcher. Tak til KiK. 
Samlet regnskab på næste møde. 



 

4. International Pairs 2022 (MMS) 
 

Klubbens evt. deltagelse i en international 
golfturnering i 2022. Mads går videre med 
sagen. 

5. Kontingentstruktur – 9 hullers 
medlemskab, hverdagsmedlemsskab, 
billigere kontingent ved alder m.m. (ILM/ET) 
 

Drøftelse af ændret kontingentstruktur som evt. 
tages med på generalforsamling. 
Drøftes videre på næste møde. 

6. Årets medlem (ILM) 
 

Opfordring til indstilling til årets medlem 
udsendes i næste måned. 

7. Forberedelse til generalforsamlingen (ILM) 
 

ILM fremlagde 1. udkast til aktivitets- og 
tidsplan for den kommende generalforsamling. 

8. Eventuelt (ET) 
 

Udfordringer med vandværket. 
Pumpen er ustabil. 
Brøndborer/vvs-mand har været på besøg. 
Forslag om ny brøndboring/eller vandtanke. 
Tilbud kommer. 
Store udgifter skal påregnes. 
Mere på næste møde. 
Klubben har store udgifter til el. 
Tilbud på varmepumpe til greenkeeperhuset 
indhentes. 
Tænd/sluk ur til automater. CBS indhenter 
tilbud. 
Vore sydvendte gavl trænger til renovering -  
tømrer blandt medlemmerne spørges om råd. 
Sofus er udlært greenkeeper den 17.9.2021. 
Han fejres af kolleger og bestyrelsesmedlemmer 
med brunch. Sofus er tilbudt ansættelse i 3 mdr. 
efter endt læretid. 
 

9. Næste møde 
 

Tirsdag den 19. oktober. 

 

 


