
                                                                                                
Referat for bestyrelsesmøde 

 tirsdag d. 14. august 2018 kl. 18.00 i klubben 
 

Deltagere:     Referent: Dorthe 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer (UP) 

Keld Nomanni   (KN) 

Lars Kjuul Kristensen  (LKK) 

Finn Bisgaard   (FB) 

Jan Lemming   (JL) 

Aage Andersen 1. supp. (AA) 

Peter H. Paulsen 2. supp. (PHP) 

Dorthe Fog  sekretær (DF) 

 

Fraværende: ingen 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referater 

2:    Orientering fra formanden 

a) Forløb af strategiprocessen: 

-Restauranten (OPJ) 

-Imødekommenhed (NHG) 

-Vedligeholdelsesplan (FB og JL evt. efter samarbejde med Lasse Larsen) 

        b)  Information om processen og fremdrift (evt. i næste formandsskriv?) 

        c)  Dræn 

        d) P&P mesterskab (NHG) 

3: Orientering fra: 

a) Sekretæren 

b) Udvalgene 

- Baneudvalg: Takling af vand og udvidelse af 11-søen (LK) 

- Husudvalg: Stop for svaler! Utætheder ved ovenlysvinduer i keepergården (FB og JL) 

- Kommunikation og markedsføring (OPJ og KN) 

- Sponsorudvalget (NHG) 

 



 4:  Regnskabsgennemgang (UP) 

 5: Generelle sager 

         -Bemanding i weekends og helligdage. 

 6: Enkeltsager 

        -GF juli – evaluering (under pkt. 3a) 

 7: Lukkede/fortrolige sager 

 8: Eventuelt 

 9: Næste møder  

Referat: 

1:  Seneste referat underskrevet 

2a: Strategiprocessen 

Restauranten (OPJ):  Julitilbud gav Musta en god omsætning af drikkevarer, men det kneb med mad. 

Restauranten skal males efter 1. november. Stadig ikke fundet stofleverandør til stole.  

Husudvalg (FB/JL): Anetavler pilles ned og sættes op i mindre format. Infotavler fra kælder kommer 

op, så alle tavler er ens og så der er plads til seniorer og juniorer. 

Imødekommenhed (NG): Baneservice passer indcheck i weekenderne. 

Vedligeholdelse / maling af bygninger: Malerarbejdet skrider fremad. Der mangler kun klubhusets 

endegavl og sider, som kræver lift. DR vil blive sprøjtemalet, når vejret tillader det. Skilt ved indkørslen 

skal evt. skiftes til noget mere tidssvarende. 

2b: Processen (NG): Information i næste formandsskriv.  

2c: Dræn (NG): NG er i dialog med kommunen ang. den tilkobling fra anden bruger, der er lavet af 

kommunen. Det er/bliver en hård process. 

2d: P&P mesterskab (NG): Udskydes til foråret. NG, AA og KN er ansvarlige. 

3a: Sekretæren (DF):  Der er kommet 13 tilmeldinger til sidste prøvehold. Vi bibeholder de fleste 

prøvemedlemmer. En del medlemmer opgraderer pt. De er 3 indmeldelser fra Hammel til 2019. 

 Julitilbudet blev positivt modtaget. 573 benyttede sig af det og mange kom specifikt pga. tilbuddet. 

Der har også været pænt med gæster fra Golfhæftet. 

3b: Baneudvalg (LK): Vi har fået en midlertidig pumpetilladelse og søger om at få en permanent. Regionen 

er positiv, men kommunen lidt mere skeptisk. Hul 11 skal ikke graves ud nu. 12/7 vil være bedre. Der 

ansættes evt. en lærling. Der er nogle maskiner, som trænger til udskiftning. Repareres pt og så ser vi 

på det til foråret. Sprinklerne skal ha’ skiftet hoveder. Det skal ske hen ad vejen i takt med at de går i 

stykker. Der bestilles en ny håndskubber til Driving Range og nye kurve. 

  Husudvalg (FB, JL): Ovenlysvinduer i keepergården skal repareres. 

 Kommunikation (KN): opslag på klubbens hjemmeside skal slås op direkte på siden.  

Markedsføring (OPJ): Der arbejdes stadig på profilbrochure og udvalgsbrochure.  

Sponsorudvalg: Medlemmer har ytret ønske om at bidrage til maling af klubhuset med et pengebeløb. 

NG har sendt en mail rundt til alle medlemmer. Sponsormatch afholdes 14. september. Ingenium: 

kontrakt udløber. KN + AA tager et møde for at finde ud af, hvordan et samarbejde skal være. 



4: Regnskabsgennemgang: Besparelser på banen, mange arrangementer og pænt besøg af greenfee 

spillere betyder, at vi pt er over budget. Det forventes at budgettet realiseres. 

5: Generelle sager:  Bemanding i weekender, se pkt. 2a. Golfspilleren i Centrum: vi får positivt feedback 

på stort set alle punkter. Resultater skal offentliggøres for medlemmerne. 

6: Enkeltsager:  Julitilbud, se pkt. 3a 

7: Fortrolige sager:  

 

8:  Eventuelt: Klubtrøjer? 

  

9:  Næste møde: FU 17, september kl. 9.15, BM 24. september kl. 18 

 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen 

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

   

 

 

Finn Bisgaard  


