
                                                                                              
Referat for bestyrelsesmøde 

mandag d. 24. september 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) 

Dorthe Fog  sekretær (DF) 

 

Fraværende: Peter H. Paulsen, 2. supp. (PHP) 

 

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 

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 

6: Enkeltsager 

7: Lukkede/fortrolige sager 

 8: Eventuelt 

 9: Næste møder  



 

 

Referat: 

1:  Seneste referat underskrevet 

2a: Strategiprocessen 

Restauranten (OPJ):  Der skal male, når sæsonen er slut. Og møbler skal ompolstres.  

Imødekommenhed (NG): Baneservice passer check-in i weekenderne. Om det har givet positivt 

feedback fra gæster, vil evt. kunne ses af den kommende GIC undersøgelse. 

Vedligeholdelse / maling af bygninger: Malerarbejdet er næsten helt færdigt. Der mangler lidt på, 

som kræver lift og så DR indvendigt. Den vil blive sprøjtemalet. Der skal skiftes nogle brædder. Det er 

ikke gængse mål, så JL har indhentet tilbud. Kælderen skal også males og (måske) foyeren. 

NG takker for indsatsen i næste nyhedsmail. 

EL: UP søger om tilskud fra fonde 

2b: Processen (NG): Information i næste formands-nyhedsbrev  

2c: Dræn (NG): NG er i dialog med kommunen ang. tilkobling fra anden bruger. Vi afventer. 

3a: Sekretæren (DF):  Efterårstilbud til nye fuldtidsmedlemmer, om at betale for 2019 og spille resten af 

2018 gratis.  Der er kommet nogle stykker. Stadig en del greenfee gæster, men det er dalende.  

3b: Baneudvalg (LK): Der afholdes baneudvalgsmøde i næste uge. I uge 40 tages der propper op på greens 

på begge baner. Greenfee sættes ned i de efterfølgende 2 uger. 200 på stor bane og 100 på lille bane. 

Fairway skal vertikalskæres og der skal eftersås. Der arbejdes også med teestederne. Der skal søges om 

en permanent pumpetilladelse fra brønden på driving range. Sprinklerne udskiftes løbende. Der købes 

10 stk. ad gangen. Bedre skiltning NEXT TEE (JL og LK) og skilte med KLOKKER (LK). 

Bemanding: der ønskes en keeper mere. Evt. start som sæsonarbejder og herefter fast. 

  Husudvalg (FB, JL): Ovenlysvinduer i keepergården skal repareres. Det kræver en speciallift.  

Toilet ved hul 10/11/12 skal fjernes (JL). 

 Kommunikation (KN): Intet nyt. 

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

FU har haft møde med et bureau ang. ny hjemmeside og evt. markedsføring. Der skal findes en 

ansvarlig (webmaster), som kan ’fodre’ et evt. bureau med informationer. WIFI skal opgraderes. UP 

indhenter tilbud hos AURA. 

 

Sponsorudvalg: Der er afholdt sponsormatch. Vi skal finde et bedre koncept til næste år.  Matchen skal 

nok fremrykkes og tidspunktet skal meldes ud allerede fra sæsonstart.  

Sponsor(er) til nye bolde på driving range. (DF og NG). 

4: Regnskabsgennemgang: Positivt møde med banken. Vi følger budgettet.  

5: Generelle sager:   

6: Enkeltsager:  NG ønsker at Klubmesterskaberne får lidt mere bevågenhed og gøres lidt ’festligere’ 

Kriminalforsorgen: vi undersøger muligheden omkring modtagelse af personer, der skal gøre 

samfundstjeneste. Vi kan evt. få hjælp til udførelse af opgaver, som ikke normalt udføres. 

 

 



 

 

7: Fortrolige sager: 

8:  Eventuelt:   

9:  Næste møde: FU 8. oktober kl. 9.15, BM 31. oktober kl. 17.00 

 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen 

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

   

 

 

Finn Bisgaard  


