
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

 onsdag d. 18. april 2018 kl. 18.00 i klubben 
 

Deltagere:     Referant: DF 

Niels H. Graversen formand (NG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer (UP) 

Keld Nomanni   (KN) 

Finn Bisgaard   (FB) 

Jan Lemming   (JL) 

Aage Andersen 1. supp. (AA) 

Peter H. Paulsen 2. supp. (PHP) 

Dorthe Fog  sekretær (DF) 

 

Fraværende: 

Lars Kjuul Kristensen  (LKK) 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referater 

2:    Konstituering efter generalforsamling (Kasserer og Næstformand) 

3:    Sammensætning af udvalg 

4: Orientering fra: 

a) Formanden 

b) Sekretæren 

c) Udvalgene 

 5:  Regnskabsgennemgang 

 6: Generelle sager 

 7: Enkeltsager 

 8: Lukkede/fortrolige sager 

 9: Eventuelt 

 10: Næste møde og næste års generalforsamling 



1: Referater blev godkendt af alle tilstedeværende. 

2: Bestyrelsen konstituerede sig selv. Der var enighed om at forsætte som i 2017. 

3: Udvalgsformænd godkendt. Ændring i forhold til 2017 - Oli Barddal er formand for sportsudvalget. 

4a: NG fortalte om de udfordringer, vi har med en klipper. Der kommer en gratis lånemaskine, mens 

klubbens maskine bliver repareret. 

Strategiarbejdet fortsætter. NG, OB og DF er med i gruppen ’imødekommenhed’  DF kommer med et 

oplæg til medlemmerne omkring booking af tider, bekræftelse osv. 

 

4b: Der er kommet en del indmeldelser, både helt nye og ’gamle’ der er kommet igen, samt en del 

opgraderinger.  Lasse Larsen Sløjfen er allerede godt med i greenfee. 

 Bagmærker er lavet og besked sendt ud om afhentning. Udleveres kun, hvis der er betalt kontingent. 

 Restancer er rykket 1. gang. 2. rykker udsendes nu og DGU kort spærres. 

4c: Baneudvalget: intet nyt 

 Sponsorudvalget: en del sponsorater er gentegnet, men også mistet nogle. Vi har brug for nye. 

 Husudvalget: skal aflevere et overslag på udbedring af mangler samt evt. udskiftning af lysarmaturer.  

 Træer ved Driving Range fældes.  

 Der indhentes tilbud på maling af klubhus. 

5: UP gennemgik budgetopfølgning 1. kvartal. 

6: Ingen generelle sager 

7: Ingen enkeltsager 

8: Lukkede/fortrolige sager:  

9.  Eventuelt:  

 Juniorerne har været på opstartsweekend. Forslag om udveksling af greenfee/4-5 tider accepteret. 

 Bestyrelsen overvejer præcisering af regler for tidsbestilling på banen. 

 

10: Næste møde: 

 FU-møde mandag d. 7. maj kl.  9.00 

 B-møde tirsdag d. 22. maj kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen 

   

 

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

 (fraværende)  

 

 

 

 

Finn Bisgaard  

 

 

 

 

 

 

 

 


