
 

 

BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 19.10.2021  
Tidspunkt:  18.00  
Lokale: NDG  

Ordstyrer: ILM 
 

Referent: IVJ 
 

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

 

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

 
Referat fra sidste møde godkendt.  

2. Økonomi (ET)      
 

ET fremlagde regnskab for indeværende 
regnskabsår samt budget for 2022, og årets 
resultat ser fornuftigt ud. 

3. Uge 34 – Regnskab (ILM) 
 

ILM fremlagde regnskab for uge 34. 
Ugen gav et flot overskud på ca. 77.000 kr. Ikke 
mindst takket være de mange frivillige som hjalp 
til i ugens løb. 

4. Players1st (Dorte Post) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dorte Post gennemgik resultatet af vores 
tilfredshedsundersøgelse fra Players1st som er 
sendt ud til medlemmer/gæster/begyndere og 
udmeldte. Players1st programmet er et godt 
redskab til af få et overblik over hvad er godt og 
hvad er mindre godt i vores klub. 
254 har svaret, hvilket svarer til 55% af de 
adspurgte. 
Golfbanens kvalitet har stor interesse blandt 
vores brugere. En del svar omhandlede - ikke 
overraskende - fairways og rough. Her skal vi 
gøre det bedre. 



 

Bestyrelsen tager undersøgelsens resultat til 
efterretning og vil fortsat arbejde på at højne 
kvaliteten af banen. 
Undersøgelsen viste også at der er stor 
tilfredshed med vores træningsfaciliteter, vores 
træner, vores personale samt vores 
omgangstone i klubben. 
Bestyrelsen takker alle der har deltaget i 
undersøgelsen med mange konstruktive 
bemærkninger og forslag, som vil indgå i det 
videre arbejde med udvikling af klubben. 

6. Mer´Golf Der har været afholdt møde i Mer´Golf. De 
deltagene klubber arbejder på at styrke 
samarbejdet klubberne imellem, hvilket kan 
være en betingelse for at ordningen fortsætter.  
Der rettes henvendelse til flere klubber om 
muligt medlemskab af ordningen. 
Nyt møde i Mer´Golf den 9.11. 

 

Drøftelse 
1. Forberedelse til generalforsamling (ILM)  
    Årets medlem 
    Valg til bestyrelsen 

Årets medlem. 
Opfordring til medlemmerne om indsendelse af 
forslag til årets medlem indsættes på 
hjemmesiden. 
 
Valg til bestyrelsen. 
Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen 
samt 2 suppleanter. 
På valg er:  
Peter Klemmensen (ønsker ikke genvalg) 
Ellen Toft (modtager genvalg) 
 

 
2.  Udfordringer med vandværket (ET) 

Vandværket har 2 pumper – en lille og en stor. 
Den lille pumpe giver problemer. 
Brøndboreren har foreslået og givet tilbud på 2 
membranbeholdere der skal forsyne klubhuset 
med vand og dermed aflaste den lille pumpe. 
 

 
 

 

 
 

 



 

Beslutning  
1. Personale 
 

Maiken Nygaard ansættes som klubbens faste 
servicemedarbejder fra 1.nov. til 31. marts - 3 
dage om ugen. Lisbeth, Birthe og Sebastian vil 
stadig være tilknyttet efter behov. 

2. Vandpumpe/membranbeholder 
 

Det besluttedes at indkøbe membranbeholdere 
til aflastning af den lille vandpumpe.  

9. Næste møde 
 

Mandag den 8. november. 

 

 


