
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

 torsdag den 19. september 2019 kl. 18:00 i klubhuset 
 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer (UP)   

Lars Kjuul Kristensen  (LKK) 

Keld Nomanni   (KN) 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  

Birthe Gottlieb 2. supp. (BG) 

Dorthe Fog  sekretær (DF)  -  referent 

 

Afbud fra: 

Finn Bisgaard   (FB)   

Jan Lemming   (JL) 

  

1: Godkendelse af referater  

 Referater godkendt af de tilstedeværende 

2:    Orientering fra formanden 

- Dræn 

Afventer stadig oplæg fra kommunen. Hvornår vi hører noget, vides ikke. 

 

- Vedligeholdelse af klubområdet 

12 medlemmer har via Golfspilleren i Centrum tilkendegivet, at de gerne vil være med i et udvalg, 

der skal vedligeholde området omkring klubhuset, baglader osv. Der skal indkaldes til et møde, 

hvor nærmere aftales. Vi har i forvejen et frivilligt græshold, så opgaverne skal koordineres med 

dem, så de to udvalg ikke overlapper hinanden.  

 

- Kontaktperson restaurant 

DF har den daglige kontakt med restauranten og refererer til NHG. 

 

- Bemanding kontor 

Ny medarbejder til bogholderi skal søges, så personen kan starte til februar 2020. 

 



 

 

3: Orientering fra: 

a) Kontoret 

- Medlemstilgang. 

Vores efterårstilbud til nye medlemmer ’Meld dig ind nu, betal for 2020 og spil resten af 2019 

gratis’ har givet 6 nye fuldtidsmedlemmer, heraf 3 ’tilbagevendte’  

  

- XL 

Klubben har solgt 115 medlemskaber. Opgørelse pr. 30. juni ser godt ud iht økonomien i 

samarbejdet. 

 

b) Udvalgene 

- Baneudvalg   

Keeperne er underbemandet bla. på grund af sygdom og skoleforløb. Så de løber stærkt. Vi får 

meget ros for banen af såvel medlemmer som greenfee gæster. Der tages propper op efter 

klubmesterskaberne. Info på hjemmeside og i mail til medlemmer. 

Maskinparken skal gennemgås. Oversigt skal udfærdiges snarest.    

 

- Husudvalg  

Var ikke til stede.  

 

- Kommunikation og markedsføring, herunder GoogleAD (OPJ og KN):  

Julitilbud stor bane og generelt info om P&P banen på Google Adwords skal gentages i en eller 

anden form næste år, selvom effekten af kampagnen er svær at måle.  

Vi var også med på GOLFER app’en, hvor man kunne søge på greenfee tilbud i Danmark. Den var 

meget overskuelig og det var nemt at søge på baner med tilbud i et bestemt område. 

 

Der afholdes møde i markedsføringsudvalget vedr. markedsføring i 2020, når sæsonen er ved at 

være slut. KN indkalder.  

 

- Sponsorudvalget 

Der søges stadig efter en sponsor til P&P-banen. Bestyrelsen har ikke de ressourcer, som det 

kræver at bearbejde potentielle sponsorer. Til gengæld har vi haft succes med at få sponsorer til 

bestemte projekter takket være såvel medlemmer som firmaer.  Det seneste projekt vedrører 

terrassen, hvor stolene er på plads via sponsorat. Der er også sikret finansiering af nye 

borde. De nye borde bliver indkøbt i løbet af efteråret, da vi håber på at kunne opnå 

rabat. Mere herom i næste referat. En eventuel delvis overdækning af den vestlige ende vil blive 

undersøgt. Rensning af fliserne skal ligeledes undersøges (husudvalget). 

 4:  Regnskabsgennemgang 

- UP gennemgik hovedpunkterne. Vi følger fortsat budgettet. Under udestående kan nævnes en 

leasingkontrakt som udløber til oktober. 

- Der søges om tilskud til udskiftning til LED lys for den resterende belysning samt renovering af 

toiletter.  

5: Generelle sager 

- Anetavler og Hole-in-One er kommet op i foyeren. De lægges også på hjemmesiden. 

 



 

6: Enkeltsager 

- Ansøgning om godkendelse i henhold til Ligningslovens §8A. (NHG, UP): er indsendt. UP følger op 

på det. 

  

- GiC undersøgelse. CJ gav en detaljeret gennemgang af resultatet af juli undersøgelsen blandt 1/3 

af medlemmerne. Det er meget positivt. Enkelte springende punkter vil vi forsøge at få rettet op 

på. Bl.a. er der desværre mange, der er stærkt utilfredse med, at medlemmerne generelt ikke 

lukker igennem.  

 

- Banen er bedømt af Infogolf.dk. Vi får 4 ud af 5 stjerner. Manglende shop og køb af bolde på DR er 

den primære årsag til, at vi ikke har fået højeste karakter. 

7: Lukkede sager 

- Intet 

8: Eventuelt 

- Visitkortholder ved sponsortavlen til vores sponsorers visitkort. DF indhenter tilbud. 

- Bedre skiltning om frit WIFI. Skilt sættes op i baren. 

 

 9: Næste møde 17/10 efter planen (skal dog fastsættes nærmere) NHG 

Referent: Dorthe Fog 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

 

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

  

 

  

Finn Bisgaard  

 


