
                                                                                                  
Referat bestyrelsesmøde 

 Tirsdag den 30. april 2019 kl. 18:00 i klubhuset 
 

1: Godkendelse af referater 

2: Orientering fra formand og konstituering 

- Åbningsmatch 

Forløb godt. Flotte præmier fra Handelsbanken. 

 

- Golfens Dag 

Forløb fint med godt 30 deltagere tilmeldt og lidt ekstra på dagen.  Resultatet i første omgang er 

12 nye prøvemedlemmer. 

 

- Tourguiden kommer ud i print i begyndelsen af maj. Vi har 2 sider i den. 

 

- Golfspilleren i Centrum (GIC) – Players 1st 

Claus Jørgensen har sagt ja til at være tovholder på det. Skal ha’ login fra DF. 

 

- Arbejde til suppleanterne 

Claus Jørgensen – se ovenfor. Birthe Gottlieb tager løbende opgaver.  

3: Orientering fra: 

a) Sekretæren 

Fin medlemstilgang.  Siden 10/3 er der kommet 70 indmeldelser fordelt på flere kategorier, heraf 

bl.a. 40 prøvemedlemmer og en del fuldtid, 9-huls og Pay & Play. 

XL 2019 har pt 97 medlemmer. 

 

b) Udvalgene 

Baneudvalg (LK).  

Faldnet til DR er nu sat op. 

Boldopsamler er repareret og kører igen. Men det er på lånt tid. På sigt skal findes en løsning. 

Ny regel vedr. hul 8 og 11 om drop før sø. LK laver udkast, som skal godkendes af DGU. Skal rettes 

på scorekort, Probox24, baneguide og hjemmeside, når den er godkendt. 

Tørkeudfordringer: Fairway på 1, 2, 4 og 13 er hårdt ramt af et hårdt tørt lag uden græs. Kræver en 

speciel maskine, en rulleslit. Derudover ønskes en brugt gyllespreder, så der kan vandes mere 

hensigtsmæssigt på de udsatte steder. OK til indkøb af 2 brugte masker, max. Ca. 50-60.000. 

Tilladelse/afslag fra kommunen vedr. pumpning af vand afventes stadig. De er fremkommet med 

en masse yderligere spørgsmål. Hvis vi skal betale vandafgift, er det ikke aktuelt. 

 

 

 



Husudvalg (JL)   

Utætheder ved ovenlysvinduer i keepergården afventer stadig en løsning. 

Kælder er rydet efter opsætning af nyt lys. 

Driving Range gavl og inderside skal males. Og gulv på øverste skal renses.   

Nye måtter til 1. sal ønskes. 11 eller 22. Sponsor til det skal findes (NHG) 

FL indhenter nyt tilbud på LED i resten af huset. Søges om tilskud igen. 

Nødudgangsskilt skal checkes, evt. Supervision? 

 

Kommunikation og markedsføring (OPJ og KN) 

Restauranten har fået egen FB side. 

Ingenium (KN) 

GLFR app / baneguide skal markedsføres over for medlemmer og gæster. 

Fysiske baneguide bestilles ved KN. 

Kan også bruges til at kortlæse banen mht f.eks. dyser osv. LK skal fremlægge det for Mads. 

  

Sponsorudvalget (NHG) 

FB har en ny sponsor på vej. 

Sponsorsamarbejde med OK vedr. benzin, el og mobil. Skal informeres ud til medlemmer. 

En fond er søgt om sponsorat til pumpestation og et større firma er tilbudt P&P banen, men har 

takket nej tak. Ikke afsluttet helt. 

4:  Regnskabsgennemgang (UP) 

Der er en positiv periodeforskydning i forhold til budget. Greenfee og kontingentindtægter ligger 

over budget.  

 

 5: Generelle sager 

   

 6: Enkeltsager 

Hjemmesiden: Er aktiv. Lidt udfordringer ved visning på IPad. CJ kontakter Kenneth.  

 

 Ligningslovens §8A. (NHG) 

NHG har lavet et gavebrev. Kommer på hjemmesiden og FB samt mail til alle medlemmer. 

 

 WIFI 

 Claus Jørgensen har fået et tilbud fra Aura Fiber på installation på ny 300 Mbit WIFI, så alle 

medlemmer og gæster kan få fri WIFI både i klubhus, restaurant og på terrassen.  

 Aura Fiber går samtidigt ind som sponsor. Tilbud godkendt og sættes i gang. 

 

 DIN-L 

Har henvendt sig ang. opstilling af elskab på P-pladsen. NHG har taget kontakt, men afventer en 

afklaring. Udsigt til en kompensation på ca. 23.000. 

 

7.  Lukkede/fortrolige sager. 

 

8: Eventuelt 

 

 

 



 

9: Næste møde(r) 

 Fremover forsøges med faste mødedage. 

 FU-møder 2. tirsdag i måneden og B-møder 3. torsdag i måneden  

 Maj :FU 14/5 kl. 9.00, B-møde 16/5 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) 

Finn Bisgaard  (FB)    

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ) 

Birthe Gottlieb 2. supp. (BG) 

Dorthe Fog sekretær (DF) 

 

Fraværende: 

Jan Lemming  (JL) 

 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen 

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

  (ikke til stede) 

   

 

Finn Bisgaard  


