
 
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 11. september kl. 16:30-19.00 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 Rasmussen (JR).  
 
Afbud: SB 
 
Gæst:  
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

 

2. Godkendelse af referat fra 
mødet den 28.  august 2017 

 

Referatet blev godkendt 

3. Åbne poster Blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

H-H aflevere antal gratis holdundervisning for klubbens 
medlemmer. Hvor mange timer pr uge, hvor mange ele-
ver pr hold i 2017? 
Bestyrelsen vedtog af bruge midler til enten targets DR 
eller vedligehold tag på adm.-bygning. 

5. Medlemsstatistik Udleveret og gennemgået 

6. Greenfeestatistik Udleveret og gennemgået 

7.  Evaluering på bestyrelsens ar-
bejde (selvevaluering) 

Diskuteres på strategiseminar i efterår. 

8. Dato turnering frivillige Fastsat til den 21. oktober. HM og JR taler sammen. Be-
styrelsen inddrages i gennemførelsen af dagen. Gunstart 
kl 10. 

9. Orientering fra formanden Klubmesterskaberne blev gennemført fint efter både 
slag- og hulspil. Bestyrelsen vedtog at finde ud af hvorle-
des vi får flere deltagere i 2018 – bestyrelsen overvejer 
at sammenlægge klub- og rækkemesterskaber. 

10. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke 
Baneudvalg, SB: Intet at bemærke 
Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke 
Klubhusudvalg, HM: Møde afholdt dør og vindue bliver 
malet ultimo september. Arbejdsweekend forår 2018 
med mere indhold. H-H bør ikke bruger juniorrum som 
lager.  
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
Byggeudvalg, PF: Benjamin rydder op i pumpehus og 
Benjamin må bruge to rum til sine ting. Murerarbejde af 
Benjamin faktureres og laves uden for arbejdstid. Midler 
afsat til vedligehold af taget på administrationsbygning. 
Juniorudvalg, JKL: Uden forældre svært at få gang i no-
get. Entusiastiske forældre søges. 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke 
Familieudvalg, HC: Lidt få deltagere på årets sidste Fami-
liesøndag, men svært at sige om det er en trend – det er 
der ikke noget der tyder på. 



 
 

11. Orientering fra sekretariatet 68 nye medlemmer i 2017 – 47 har meldt sig ud (pr 11. 
september). 
JR inviterer ungseniorer til spil og hygge. 
 

12. Eventuelt Bestyrelsesmøde 23. oktober, strategiseminar 5. novem-
ber, bestyrelsesmøde 20. november, Julefrokost 24. no-
vember kl 18 på Cafe Lindevang, bestyrelsesmøde 18. 
december, bestyrelsesmøde 15. januar, 19. februar. 
I 2018 hver 3. mandag i måneden. 
Generalforsamling onsdag den 21. marts 2018. 

   

 

 


