
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 24. oktober 2017 
kl. 17.30 i klubhuset    Referent: Dorthe Fog 

  
Deltagere: 

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

2. Orientering fra: 

2.a Formanden 

2.b Sekretæren 

2.c  Udvalgene 

3. Regnskabsgennemgang 

4. Generelle sager 

5. Enkeltsager 

6. Lukkede/fortrolige sager 

7. Eventuelt 

8. Næste møde(r) 

  

 

 

 

 

 



1. Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 
 
2.a Vedligeholdelse af bygninger: 
 Er blevet forsømt. JL og FB laver en gennemgang og kommer med et udkast. 
 
 Vedligeholdelse af skov: 
 Vagn Hwam Pedersen har tilbudt hjælp med råd og vejledning. JL/PHP snakker med ham. 
 
2.b Der er sendt mail ud til fuldtid, hverdag og 9-hulsmedlemmer vedr. forudbetaling af 2018 

kontingent mod 1 stk. greenfee ved indbetaling senest 30.11.2017. Forudbetalinger er 
begyndt at komme. DF sender faktura ud forud for indbetaling alternativt laves der faktura 
efterfølgende. Dette gøres dagligt/løbende. 

  
 9-hulsmedlemmer skal informeres om, at de altid skal bekræfte deres tid i Probox24. 

 
Golfringen: NG og DF skal til evalueringsmøde i Grenaa d. 31. oktober. Golfringen er et godt 
tilbud til vore fuldtidsmedlemmer og klubben får en greenfee, som vi ellers ikke ville få.  
 

2.c Juniorudvalg: Har afholdt den årlige afslutning. DF snakker med formanden Pia mht 
udsendelse af opkrævning af kontingent for 2018. 

 
 Baneudvalg: Udgravning af søer vil ske i begyndelsen af 2018.  
 
 Problemer med en leaset klipper, som ikke har fungeret efter hensigten. KN skal ind over 

rent juridisk. 
  
 Vi har en udfordring omkring vandet på Driving Range. Der arbejdes på en løsning. 
 
 Rangebolde: Nye bolde skal bestilles inden 30/11 for at få dem til foråret. DF snakker med 

Mads. OK skal kontaktes mht evt. sponsorat som i 2017. JL har måske også en kontakt.   
  
 Husudvalg:  se pkt. 2a vedr. vedligeholdelse af bygninger. 
 
3. Regnskabsgennemgang: Ved udgangen af september lå vi på budget. Det dårlige vejr har 

spoleret lidt i forhold til greenfee. Det forventes, at vi kommer ud på den positive side af 
budgettet. Budget for 2018 er ved at blive lavet. Udkast til næste FU møde.  

 
4. Ingen generelle sager. 
 
5. Ingen enkeltsager. 
 
6.  Fortrolige sager. 
  
7.  Eventuelt:  
 Julefrokost for alle B-medlemmer, udvalg, baneservice og ansatte fredag d. 8. dec. JL står for 

pakkeleg (med hjælp fra DF). DF checker dato med Musta. 
 
8. Næste møder:  21/22/23 nov. (afhænger af LK) FU møde 15/11 kl. 15.00 (afbud DF) 
  
 
 



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


