
 
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. august 2017 kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Stig Bindner (SB), Henrik Christensen 
(HC), Peter Falk (PF), Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Rasmus-
sen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra 
mødet den 19. juni 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Åbne poster herunder emner til efterårsseminar 
den 11. september blev drøftet. Input fra medlems-
møde vægter med i bestyrelsens endelige beslut-
ning  vedr aftenens emner. 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

OR gennemgik budgetkontrol juli samt år til dato. 
OR gennemgik desuden den ny og bedre aftale med 
banken som træder i kraft pr. 1. oktober. I 2023 er 
klubbens bankgæld, alt andet lige, afviklet. 

5. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev gennemgået – antallet af 
medlemmer er støt stigende. 

6. Greenfeestatistik Greenfeestatistik blev gennemgået 

7. Penge ApS (Ulrik) Jannes liste afleveres til sekretariatet. 

8. Ajourføring af virksomheds-
plan 

Punktet udsættes indtil videre. 

9. Orientering fra formanden TN Invitational – god turnering som får omtale i 
Golfavisen sammen med vores jubilæumsannonce. 
TEJ og PF taler med TN om hvad der skal støttes i 
2018 og fastlægger dato for turnering – eventuelt 
Fredag den 17. august. 
 
DGU-møde i september vedr golfens omdømme d 
27. september. PF deltager.  
 
FU-møde afholdt vedr greenkeeperes indsats i løbet 
af året. Generel tilfredshed med SB og arbejdsfor-
hold. TEJ sender mail til OR med lønsatser mm. 
 
Personaleaften med deltagelse af SB og TEJ den 13. 
oktober 2017. 
 
 



10. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke. Definition af 
hvem der udtages og hvorfor. Eliteudvalget laver 
udtagelseskriterier. 
 
Baneudvalg, SB: Problemer med rougklipper. Vi har 
lånt gammel og dårlig klipper. Greens bliver efter 
klubmesterskaber og ”proppet” samt tilsået med ny 
frøblanding. Bestyrelsen vedtog at afstandmarke-
ring på driving range skal forbedres. SB og JR taler 
om optimal løsning. 
 
Begynderudvalg, HC: Ole og Lene kører fortsat be-
gyndere mandag, men Anne-Grete, Erik og Krølle 
har været på ekstra i nogle uger. 
 
Klubhusudvalg, HM: Møde snarest  
 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
Byggeudvalg, PF: Tagrenovering administrations-
bygning sat i bero. Greenkeeperbygningen er godt i 
gang – og det går planmæssigt. Ser ud til at de bli-
ver færdige i september som planlagt. Olietank 
klubhus fjernes efter krav fra kommunen. PF har 
skrevet til kommunen at vi ikke pt har midler – vi 
forsøger at få det med i budget. PF har modtaget til-
bud på lynaflederskur som skal samles på kr. 
25.000. JR få tilbud fra Thoma El. 
 
Juniorudvalg, JKL: 45 juniorer og ungdomsspillere. 
Der kommer ikke nogen til træning. Engagerede for-
ældre søges!  
 
Turneringsudvalg, HM: JR, HM og SB taler om afvik-
ling af klubmesterskaber. Fødselsdagsturneringen 
var god men kunne være endnu bedre.  
 
Sponsorudvalg, JR: Afslutning i september med 
kaffe og en snak om hvad der skal ske i 2018. 
 
Familieudvalg, HC: Næste og sidste familiesøndag i 
2017 den 3. september. 
 
 

 Orientering fra sekretariatet EGA-handicap og klubhandicap. Turneringudvalg og 
regel- og handicapudvalg afgør om spillere uden 
EGA-handicap må deltage i klubbens egne turnerin-
ger. 



Mail om medlemstilbud sendt til 1200 tidligere 
medlemmer, samt 200 passive og Flexmedlemmer 
og naturligvis er alle aktive medlemmer blevet ori-
enteret. 
 
Turneringsform klubmesterskaber: SB, HM og JR har 
et udvalg som skal komme med forslag til hvilken 
turneringsform som skal være for klubbens mester-
skaber i 2018. 
 
Naboen til driving range er generet af vildfarne 
bolde fra rangen. Nettet er efterfølgende repareret 
og der er indført begrænsninger for hvor der må 
slåes med hvad for at forhindre politianmeldelse 
næste gang hus, bil eller personer hos naboen bliver 
ramt. 

12. Eventuelt Næste møder: Bestyrelsesmøde d. 11. september kl 
16.30-19.00 (i stedet for den 18. september) efter-
fulgt af medlemsmøde fra 19 til 21, bestyrelses-
møde 23. oktober, bestyrelsesmøde 20. november, 
bestyrelsesmøde 18. december. 
Julefrokost 24. november. I 2018 hver 3. mandag i 
måneden. 
Generalforsamling onsdag den 21. marts 2018. 
 

   

 
 


