
 

Referat af bestyrelsesmøde den 27. juni 2017 

kl. 17.30 i klubhuset    Referent: Keld Nomanni 

  

Deltagere: 

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

2. Orientering fra: 

2.a Formanden 

2.c  Udvalgene 

3. Regnskabsgennemgang 

4. Generelle sager 

5. Enkeltsager 

6. Lukkede/fortrolige sager 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

 

 

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 
 
2. Kontingentrabatter markedsføres på Facebook og hjemmesiden. 

 
UP undersøger mulighederne for at vi kan få en hurtigere internetforbindelse. 
 
 



NG orienterede om Golfringen. Der har været 484 runder på vores bane indtil dato. 
Mollerup Golfklub har udstedt golfring-kort til 2 af vore tidligere medlemmer uden om den 
aftalte karensperiode. Vi beder Mollerup om at inddrage kortene igen. OPJ/NG følger op 
overfor Mollerup. 
 
Musta stopper med udgangen af sæsonen efter eget ønske. Der er kommet 2 henvendelser 
til klubben og vi begynder at lede efter en ny restauratør. 

 
Gunstart om eftermiddag skal begrænses mest muligt. Dette betyder at regionsgolf 
fremover spiller ud fra hul 1 med løbende start med virkning fra 2018. 
 
UP orienterede. Det er den rigtige beslutning at vi trækker bogholderiet hjem igen. UP 
regner med at have en aftale med freelance bogholder, så vi overtager pr. 1.7.2017.

OPJ orienterede om møde i Horsens. Der arrangeres åbent hus d. 10. september 2017 på 
Lasse Larsen sløjfen for para-golferne. OPJ går i gang med at få klubben certificeret. OPJ og 
FB arrangerer åbent hus.  
 
AA orienterede vedr. P&P mesterskab. PUMA er indforstået med at være sponsor. 
Arrangementet afholdes d. 16-17 september 2017.  
 
Der mangler klokkemarkering på tee-skiltene. LKK sørger for at det kommer på plads hurtigst 
muligt. Der mangler også skilte til afstandsmarkering på driving-range. LKK undersøger om vi 
har skilte til ”next-tee” – ellers indhentes der tilbud, så vi kan få en bedre skiltning.

JL har nye ”ane-tavler” klar til næste uge og hænger dem op. Navne m.m. bliver ajourført 
indenfor samme tidsramme. 
 
”Mulligan-net” bliver monteret i næste uge. 
 
Nyt fra udvalgene: 
 
Baneudvalget: 
 
Søen på hul 4 bør graves op, og det forventes at koste kr. 250.000,00 inkl. ny bro ud til 
pumpen. 
 
AA undersøger muligheden for indtægt ved salg af sø-bolde i forbindelse med opgravningen 
og indhenter pris hos TLM. 
 
LKK oplyser, at der kan findes tilsvarende besparelser på banebudgettet. Der kommer et 
budgetforslag fra baneudvalget. 
 
Der kommer en begrundet indstilling fra baneudvalget med budgettal og begrundelser evt. 
ændrede prioriteter. 
 
Mads ønsker en printet kalender, så han kan se kommende arrangementer m.m. FB skaffer 
en kalender og DF sørger for at han får oplysninger til kalenderen så han selv kan ajourføre. 
 
 
 



Husudvalget: 
 
FB har lavet installationen til parkering af de nye el-biler. JL har justeret døre og låse. 
 
Erhvervsklubben: 
 
Der er bevilget støttet til juniorlejren og nye spillertrøjer. 
 

3. Regnskabsgennemgang 
 
UP orienterede om regnskabet. Der er klar fremgang på sponsorindtægterne.  
Der skal fortsat arbejdes hårdt for at nå det årlige budget. 
Vi er meget tæt på også at nå de budgetterede greenfee-indtægter. 

 
4. Generelle sager 

 
Intet at referere. 
 

5. Enkeltsager 
 
AA oplyser at aftalen med Skanderborg Festival er på plads. AA sørger for at informere alle 
berørte. 
 

6. Lukkede/Fortrolige sager. 
 
Intet at referere. 
 

7. Eventuelt. 
 
Intet at referere. 
 

8. Næste møde 
 
Tirsdag, den 22. August 2017 kl. 17.30  

 
 

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


