
                                                                                                  
Referat fra bestyrelsesmøde 

 onsdag d. 31. oktober 2018 kl. 17.00 i klubben 
 

1: Godkendelse af referater 

2:    Orientering fra formanden 

a) Frispilsaftale (Golfringen og XL-Golf) 

NG redegjorde for møder med hhv. Golfringen og den nye ordning XL-Golf. 

Der er sendt info på mail til alle klubbens medlemmer. Der er kommet mange positive 

tilkendegivelser omkring den nye ordning. 

 

b) Rabatordninger med andre klubber (Se venligst på hjemmesiden under ”Greenfee Ordning”) 

Ordninger tages op til overvejelse og drøftes på næste FU møde. 

 

c) Dræn 

Intet nyt – der arbejdes stadig på sagen med kommunen. 

 

d) Prioriteringskort (rundsendt den 7. oktober.) 

Dette blev drøftet.  

3: Orientering fra: 

a) Sekretæren 

Der blev fremlagt en liste over nyindmeldelser samt udmeldelser.  

 

b) Udvalgene 

- Baneudvalg Kommunikation til bestyrelsen. (LK) 

Der er lavet budget med diverse ønsker. ’Ny’ traktor er anskaffet. Kopperne i hullerne skiftes til ny 

sæson. Mulligannet på hul 1 skal tages ned i vinter (JL). 

 

- Husudvalg (JL og FB) 

Keepergården - utætheder ved ovenlysvinduer. Der skal skaffes en lift. JL snakker med GSV. 

Baglader - rottebekæmpelse. Medlemmer er informeret om, at der skal ryddes op i hvert enkelt 

rum. Kommunen har været forbi. Fælder uden for skal checkes (FB og JL) 

Driving Range – faldnet skal opsættes. LK undersøger pris. 

 

- Kommunikation og markedsføring (KN) 

FB – siden skal checkes for udmeldte medlemmer (DF) 

Hjemmesiden – check at der ikke står mere om A/S (DF + KN) 

 

- Sponsorudvalget (NHG) 

Udvalget vil i 2019 bestå af NG, PDS, FB og Oli B. Og forhåbentlig 1-2 nye. 

NG tager sig af bankerne, PDS og FB følger op på de eksisterende. OB er ny og skal opsøge emner. 

 



 

4:  Regnskabsgennemgang og budgetplanlægning (UP) 

 Ifølge estimatet ender vi året på budget+ 

 Budget for 2019 drøftes på næste FU møde.  

 Budgetinfo vedr. kontingenter skal forelægges alle B-medlemmer inden næste B-møde. 

 

5: Generelle sager 

 Bestyrelsessammensætning.  

 På valg er NG, UP, FB, JL samt suppleanter AA og PHP. Alle er villige til genvalg. 

6: Enkeltsager 

- Samarbejde Ingenium: Ingen afklaring (AA og KN) 

- Hjemmesiden: Der er afholdt møde med repr. fra klubber-i-klubben samt udvalg. På basis af dette 

kommer Kenneth med et oplæg. (UP, KR)   

- Vand fra boring: LK har snakket med kommunen. De venter tilbage snarest. Hvis vi får OK, skal der 

laves et pumpehus. 

- Skal vi også have greenfee, der varierer hen over dagen?  

Skal drøftes nærmere på FU og der skal indhentes pris fra Golfbox på modulet. (DF) 

- Restauranten: Det er en langsom proces mht ompolstring samt farvevalg af møbler. 

7: Lukkede/fortrolige sager. 

 

8: Eventuelt 

 

9: Næste møde:  FU 12/11 kl. 9.15, BM 5/12 kl. 17.00 

 

Indkaldte deltagere: 

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) 

Afbud fra: 

Finn Bisgaard   (FB)    


