
 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 16. marts 2017 

kl. 18.30 i klubhuset    Referent: Dorthe Fog 

  

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NG) 
Ole P. Jensen næstformand (OP) 
Keld Nomanni  (KN) 
Lars Kjuul Kristensen formand baneudvalg (LK) 
Jan Lemming  (JL) 
Finn Bisgaard  (FB) 
Aage Andersen 1. Suppleant (AA) 
Peter H. Paulsen 2. suppleant (PHP)   
Dorthe Fog sekretær  (DF) 
 
Afbud: Uffe Pedersen, kasserer 
  
Dagsorden : 
 
1. Godkendelse af seneste mødereferat(er) 

2. Orientering fra: 

2.a Formanden 

2.b Klubsekretæren 

2.c  Udvalgene 

3. Regnskabsgennemgang 

4. Generelle sager 

5. Enkeltsager 

6. Lukkede/fortrolige sager 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

 

 

 



 

 

1. Referater af B-møder er godkendt  

 

2.a Nye skilte på stor bane. Udkast forelagt og godkendt. JL sender dato for færdiggørelse til NG. 

 Ingenium laver vores baneguide og kan bl.a. tilbyde et program, så vi f.eks. ved 

firmaarrangementer kan skræddersy en baneguide til lejligheden. 

 DGU juniorordning 3 + 1, 3 juniorer ifølge med 1 fuldt betalende voksen. Klubben er tilmeldt. 

 Markedsføring- og kommunikationsudvalget er for diffust og omfattende. NG foreslår en 

opdeling: 

 FB: KN er ansvarlig tovholder 

Hjemmesiden:  Kontaktperson fra Bestyrelsen er KN. Opdatering skal prioriteres meget højt. 

Vi mangler folk, der vil påtage sig opgaven. En ny hjemmeside skal overvejes med hjælp fra 

den yngre generation, som erfaringsmæssigt er gode til den slags.  

Markedsføring: Vi mangler en person, der har forstand på markedsføring og kan hjælpe os 

med at blive synlig de rigtige steder. KN kender måske én. 

Golfspilleren i Centrum: Et super værktøj for bestyrelsen, hvis det bliver brugt. Der skal 

findes en tovholder.  

Alarmsystemet/adgangssystemet er stået af og kan ikke genetableres. Supervision 

Alarmsystemer er kommet med et tilbud og vi er i dialog. Der ønskes en løsning, hvor DGU-

kortet kan bruges. Supervision har lovet, at et nyt system kan være på plads medio april. 

OP har fuldmagt til at forhandle det på plads. 

Kontaktperson til Stig er NG. 

Golfringen: Hvis ringen skal udvides med én klub mere, skal 4/5 stemme for. 

Golfhæftet: Klubben modtager i 2017 gæster med golfhæftet. DF laver opslag på 

hjemmesiden.  

Handikapgolf: Bestyrelsen er positiv over for dette, men afventer lige betingelserne. 

 

2.b Der er medlemstilgang, såvel nye som genindmeldelser.  Der er pt 23 begyndermedlemmer. 

 Bagmærker kan afhentes på kontoret. De bliver løbende udskrevet, når medlemmerne 

henvender sig. Der checkes for indbetalt kontingent inden udlevering. 

 Onlinebetaling ved tilmelding til turnering: forventes på plads inden medio april  

 Poletter til driving range: er bestilt, kommer i beg. af april. 



 

2.c Baneudvalget:  

 AM dagen 25.-25. marts planlægges. 

 Ny keeper Mads Peter ansat i stedet for CL, som stoppede i efteråret 2016. 

 Keeper NCW har sagt op. Bjarne er ansat i stedet for.  

 Der ansættes en sæsonarbejder, hvorved der spares lidt i lønninger. Denne besparelse vil 

blive brugt på forbedring af banen. 

 

3. Regnskabsgennemgang blev udsat da Uffe Pedersen ikke var til stede. 

  

4. Ingen generelle sager. 

 

5. Ingen enkeltsager. 

   

6. Ingen fortrolige sager. 

 

7. Der arbejdes på at lave en parturnering med spisning.  Og evt. en vinsmagningsaften. 

 

 Bestyrelsen henstiller til medlemmer, klubber-i-klubben og udvalg, at man benytter vore 

sponsorer ved indkøb af f.eks. præmier etc. Sponsorerne støtter klubben og er vigtige for 

klubben, så bør vi også støtte dem. 

 

9. Næste møde onsdag d. 26/4 kl. 18.30. 

 

 
 
Niels H. Graversen                                 Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen 
  (fraværende) 
 
 
 
Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 
  
 
 
Finn Bisgaard 
  


