
                                                                                                  
Referat bestyrelsesmøde 

 Torsdag den 28. marts 2019 kl. 18:00 i klubhuset 
 

1: Godkendelse af referater 

2: Orientering fra formand og konstituering 

- Generalforsamlingens forløb. 

Forløb tilfredsstillende. 

 

- Næste års generalforsamling. 

3. marts 2020 – DF booker lokale 

 

- Konstituering af næstformand, kasserer og sekretær. Formanden indstiller til genvalg. 

Genvalg godkendt 

 

- Henvendelse fra juniorudvalget. 

Skal finde nyt bindeled til bestyrelsen. Evt. en forældre eller evt. JL. Pia Nielsen er tilfreds, hvis de 

bare kan gå gennem DF, som så viderebringer det til FU/bestyrelse. 

 

- Udvidet udvalgsmøde den 27. marts. 

Godt informativt fremmøde. Næsten alle udvalg/klubber-i-klubben var repræsenteret. 

Forslag om indkøb af f.eks. vin hos en ’storsponsor’ for derved at få en bedre aftale for såvel 

klubber-i-klubben, klubben samt evt. alle medlemmer blev mødt med en vis modstand. Det blev 

aftalt, at de enkelte udvalg/klubber-i-klubben sender en oversigt over deres årlige forbrug samt 

pris for det samlede indkøb til NHG. NHG vil så prøve at komme med et beslutningsgrundlag for 

fælles indkøb. 

3: Orientering fra: 

a) Sekretæren 

Fin medlemstilgang.  Siden 1/2 er 51 indmeldelser, heraf bl.a. fuldtid 12, hverdag 2, 9-huls 2, 

prøvemedlemmer 27 samt Fleks 1, P&P og træning. 

XL 2019 har allerede 72 medlemmer 

Bagmærker er lavet, udleveres til medl. der har betalt.  

Golfbilerne er kommet frem. Afventer service fra Svenningsen 

Kontingentindbetaling: der er stadig en del udestående. Reminder blev sendt i februar. Rykker med 

gebyr udsendes 1. uge af april og herefter vil der blive lukket for spilleadgang. 

 

b) Udvalgene 

Baneudvalg (LK).  

Faldnet til DR kan leveres i næste uge. Sættes op af JL, LK og KN i uge 15 (inden påske) 

Tilladelse/afslag fra kommunen vedr. pumpning af vand forventes i uge 18. UP skal kontakte skat. 



Finansieringen til pumpestation søges hos Sallingfonden (NG) 

Semirough klipper er gået i stykker. Der arbejdes på en løsning. 

Bjørn er kommet tilbage som sæson keeper. 

Klokkemarkering på scorekortet ønskes. DF undersøger med Golfbox. 

Bortskaffelse af tome emballage. Der vil blive lavet beholdere til flaskeaffald, som stilles ved siden 

af skraldespandene ude på banen.  

En frivillig tømmer i dag skraldespandene. Han skal informeres om, at han skal sortere flasker etc. 

inden bortskaffelse iht alm. miljøregler i området. 

Skraldespand på 1. sal af driving range skal også tømmes regelmæssigt. 

Afstandspæle: er i dag flytbare forhindringer og vi fortsætter den praksis. 

Fairway skal skal topdresse og eftersås på flere huller. Ikke med i budget. 

 

Husudvalg (JL)   

Utætheder ved ovenlysvinduer i keepergården. Der skal lift til for at få et ordentligt overblik over 

skaderne. JL har snakket med GSV.   

 

Kommunikation og markedsføring (OPJ og KN) 

Brochurer (OP) 

Dameklub, juniorudvalg og begynder er positive mht brochure med fælles layout. Herreklub og 

Seniorer fortsætter deres egen.  

Golf for Sjov og Sponsor brochure arbejdes der også på (OB + Peter Vetterli) 

 

Ingenium (KN) 

KN har haft møde med Ingenium (GLFR) Hans Henrik Junge. Vi fortsætter aftalen om abonnement 

til AAGC og 2 stk. medl.skaber + GF den anden vej.  

KN laver baneguide. Findes på GLFR app (grøn). NHG laver oplæg til info om sponsorer. 

  

Sponsorudvalget (NHG) 

FB tager sig af DR sponsorer, PS hulsponsorer, som han havde kontakt med i 2018 og NG har 

bankerne, Byens Stilladser og Dansk Klæberulle Industri. Erhvervsklubben halverer sponsoratet. 

Sallingfonden søgt om sponsorat til pumpestation og Bestseller er tilbudt P&P banen. 

4:  Regnskabsgennemgang (UP) 

 Vi skal hold budget og likviditet. Positiv start på året med nyindmeldelser og kontingentbetalinger. 

 

 5: Generelle sager 

Åbningstider på kontoret og afdækning i forbindelse med ferier. 

9-16 mandag – onsdag, 9-17 torsdag og 9-14 fredag. Ny medarbejder Bente Riberholdt afdækker 

ferie i det omfang hendes timer rækker og eller har vi Joan som backup. 

  

 6: Enkeltsager 

Hjemmeside (OPJ, UP og DF):  

Går i luften om kort tid. Kenneth Radoor melder en dato ud. 

 

 Nye scorekort (DF) 

Nyt layout er bestil 7.000 i først omgang 

  



 Tilslutning til XL-Golf (DF) - se pkt. 3a 

 

Ny el leverandør (NHG) 

Vi skifter til OK, som i forvejen er sponsor på bolde til driving range. DF chcker op på muligheder 

for sponsorsamarbejde på benzin og el via vore medlemmer. 

 

Vand fra boring (LK og NHG) – se pkt. 3b 

 

Skal vi have greenfee, der varierer hen over dagen? Det koster kr. 3.000 om året.   

Lidt uenighed. Emnet tages op til næste b-møde. 

 

Maling kælder (JL) 

JL har sørget for at kælderen nu fremstår flot nymalet.  

 

Hole-in-one tavler og anetavler. Hvor og hvordan? (OP, FB) 

Tavlerne vil blive sat op i foyeren. Pokalerne skal ind i restauranten. 

 

Indførelse af de nye golfregler (Alle) 

Kenneth Radoor afholder 3 nye regelmøder i april. 

Vi benytter os IKKE af muligheden for at lave en lokalregel omkring out of bounds. LK skriver et 

indlæg om det til hjemmesiden og FB. 

 

Ligningslovens §8A. (NHG) 

Der arbejdes videre med det og NHG kommer med et oplæg. 

 

7.  Lukkede/fortrolige sager. 

Bankforhold 

Klubbens mangeårige kontaktperson Rasmus er rejst fra Handelsbanken. Ny direktør Jacob Balling.        

 

Restaurant  

Restauranten er sat i fin stand, så nu forventer vi at Musta også leverer. Vi skal ha’ højnet 

serviceniveau og udbud. Bla. efterlyses et menukort. 

 

8: Eventuelt 

Samarbejde med Diabetesforeningen 

vi forsøger at rekruttere nye begyndere via samarbejde med Diabetesforeningen. Torben Czeploch 

er tovholder på dette projekt. Starter op i forbindelse med Golfens Dag 28. april. 

 

DIN-L 

Har henvendt sig ang. opstilling af elskab på P-pladsen. NHG tager møde. Udsigt til en 

kompensation på ca. 23.000. 

 

WIFI 

Der efterlyses bedre dækning. Det kræver at vi opgraderer til større hastighed ind/ud. Claus 

Jørgensen vil undersøge, hvad vort behov er og hvad det koster at opgradere. Info om aftale til CL. 

 

9: Næste møde(r) 

 FU 24/4 kl. 9.00 og B-møde 30/4 kl. 18.00 



 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer (UP) 

Keld Nomanni   (KN) 

Lars Kjuul Kristensen  (LKK) 

Jan Lemming   (JL) 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ) 

Dorthe Fog  sekretær (DF) 

 

Fraværende: 

Finn Bisgaard   (FB)    

Birthe Gottlieb 2. supp. (BG) 

 

 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen 

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

  )   

 

 

Finn Bisgaard  

(ikke til stede) 


