
                                                                                                  
Referat bestyrelsesmøde 

 torsdag den 20. juni 2019 kl. 18:00 i klubhuset 
 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer (UP) 

Jan Lemming   (JL) 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ) 

Dorthe Fog  sekretær (DF) 

 

Afbud/ikke tilstede: 

Lars Kjuul Kristensen  (LKK)  

Finn Bisgaard   (FB)   

Keld Nomanni   (KN) (deltog den sidste halve time) 

Birthe Gottlieb 2. supp. (BG) 

 

 

 

1: Godkendelse af referater af alle tilstedeværende 

2:    Orientering fra formanden 

- Hvem kan træffe beslutninger, der medfører økonomiske konsekvenser? 

Alt der ikke er på budgettet, skal godkendes af FU. 

- Sct. Hans: Gennemføres i år. FB og Mads sørger for at der ruskes op i bålet inden antændelse. 

NHG holder båltalen. 

3: Orientering fra: 

a) Sekretæren 

- Medlemstilgang: Tæt på 100 prøvemedlemmer i år. 

- XL: 113 medlemmer, 455 runder spillet i perioden frem til 31. maj 

 



b) Udvalgene 

- Baneudvalg (LK): Fliser foran klubhus til parkering af buggies er lagt, afventer faktura. 

Forslag om afmærkning af båse, måske med lister på husgavlen. 

 

- Husudvalg (FB og JL): Toilet på banen er helt væk nu. Bardisken skal males om. Anetavlerne 

kommer op i løbet af juli (JL). Forslag om at Hole-in-One kommer på sponsorskærmen. 

Lyset i forhallen fungerer ikke godt nok. Når det slukker kan det ikke tændes igen ved bevægelse. 

Finn Ulrich Larsen skal spørges til råds (FB) 

 

- Kommunikation og markedsføring, herunder GoogleAD (OPJ og KN): Vi kører med julitilbud stor 

bane og generelt info om P&P banen på Google Adwords.  

 

- Ingenium, hvorledes markedsføres det? (KN): udsættes til næste møde 

 

- Sponsorudvalget (NHG): søger efter hovedsponsor til P&P banen 

 

- Udpegning af udvalg til markedsføring (alle): Keld Nomanni, Brian Nordahl og Dorthe Fog 

 4:  Regnskabsgennemgang (UP): Greenfee ligger under budget. Debitorer ser fornuftigt ud. 

 5: Generelle sager 

- Anetavler og Hole-in-One på hjemmeside (BG/DF):  DF har wordfiler og snakker med Kenneth om 

format til hjemmesiden. Klubmestrer skal op i foyeren og opsættes af JL inden en måned fra dato. 

 6: Enkeltsager 

- Vand fra boring (LK og NHG): Vi vælger nok en løsning med et rør i første omgang og venter med 

pumpen. 

 

- Ligningslovens §8A. (NHG, UP): er indsendt - svarfristen er 3 mdr. 

 

- WiFi (CJ): Lavet sponsoraftale med Aura, som løber min. til 30/12-2021.   

 

- GiC (CJ): Claus fremlagde en deltaljeret gennemgang af resultatet af maj undersøgelsen blandt 1/3 

af medlemmerne. Godt arbejde. Det ser generelt godt ud, men der er stadig punkter hvor vi 

kan/skal forbedre os. 

 7: Lukkede/fortrolige sager. 

 8: Eventuelt 

 9: Næste møde 15/8  

 


