
 

                                                                                                  
Referat bestyrelsesmøde 

 torsdag den 17. oktober 2019 kl. 18:00 i klubhuset 
 

 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen kasserer (UP) 

Keld Nomanni  (KN) 

Lars Kjuul Kristensen  (LKK) 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  

Birthe Gottlieb                         2. supp.  (BG) 

Dorthe Fog sekretær (DF)  

 

Afbud/ikke til stede: 

Finn Bisgaard       (FB)  

Jan Lemming (JL) 

 

1: Godkendelse af referater (DF) 

2:    Orientering fra formanden 

a. Dræn 

a. NHG og LK tager et nyt møde med kommunen.  

 

b. Evalueringsmøde 

a. NHG indkalder udvalgsformænd til et møde i november i fortsættelse af forårets 

opstartsmøde. 

 

c. Regionalmøde 

a. NHG og OP deltager i mødet, som afholdes i Himmelbjerg Golf Club onsdag 30/10. 

 

d. Info til medlemmerne om udmelding og kategoriskift 

a. Er sendt ud på mail fra kontoret. 



 

e. Buggies. Svenningsen har sagt op. Tilbud om køb vedhæftes. 

a. NHG går i dialog med Svenningsen ang. evt. køb. 

 

3: Orientering fra: 

 Kontoret 

a. Medlems status 

En stor del af prøvemedlemmerne har tegnet medlemskab for 2020. Derudover både indmeldelser, 

udmeldelser og ændringer pt. 

 

b. XL 

Vi har haft en fin start på XL samarbejdet. 116 fuldtidsmedlemmer har gjort brug af ordningen. 

Statusmøde afholdes i Ikast 28. oktober. 

 

c. Bemanding 

a. Bente er stoppet. Vi søger en ny til bogholderiet. 

 

 Baneudvalg 

a. Bemandingen forventes at blive suppleret med nye medarbejdere til marts. Mathias udlært d. 

25. oktober.  

b. Budget forventes snarest 

c. Der er kommet svamp på greens. Men det bliver bekæmpet allerede nu. 

d. Der er planer om at omlægge teesteder på hul 14. 

Sponsorudvalget  

a. Det er en flot indsats der er lavet omkring ny stole og borde til terrassen. En stor tak til 

initiativtagere/sponsorer. 

b. NHG arbejder på at finde en sponsor til 9-hulsbanen. 

 Husudvalget (ikke til stede) 

a. Der arbejdes på yderligere forbedring af terrassen i form af en delvis overdækning. 

b. Royal Unibrew vil godt gi os en nyt baranlæg, fordi deres fadølsanlæg ikke passer til det 

eksisterende. Undersøges nærmere. 

c. Rude i lynhytten er smadret/revnet. 

d. Nødudgangsskilte i klubhus efterses og 1 stk. flyttes.  

 

 4:  Regnskabsgennemgang (UP). 

a. September greenfee lidt under budget, men greenfee total pr. 30/9 lidt over budget. Året 

forventes at ende med en positiv afvigelse. 

 5: Generelle sager 

a. Anetavler og Hole-in-one er sat op og opdateret. Skal på hjemmesiden med hjælp fra Kenneth 

Radoor.  

 6: Enkeltsager 



a. GiC: Generelt er loyaliteten over for klubben steget. Vi har en udfordring med rengøring af 

toilettet i lynhytten i hverdagen. I weekenderne tilser baneserviceteamet det. 

b. Vi blev enige om at fortsætte med GIC. 

c. Der er afholdt med DGI. Deltagere OPJ, Oli og Torben C. Det var meget positivt. Der er gode 

muligheder for at søge tilskud til børn og unge. 

 7: Lukkede sager 

8: Eventuelt 

a. Fotografering til hjemmeside skal foretages snarest.  

b. Tilbud om greenfee, medlemskaber etc. sættes på hjemmeside og DF informerer KN, så han kan 

sætte det på FB. 

 9: Næste møder 

a. FU 11/11 + 9/12 

b. B-Møde 19/11 + 19/12 efterfulgt af julefrokost 

 

Referent: Dorthe Fog 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

 

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

  (ikke til stede) 

 

  

Finn Bisgaard  

(ikke til stede) 

 

 

 

 


