
                                                                                                  
Referat bestyrelsesmøde 

 tirsdag den 19. november 2019 kl. 18:00 i klubhuset 
 

 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Jan Lemming  (JL) 

Finn Bisgaard       (FB)  

Birthe Gottlieb                         2. supp.  (BG) 

Dorthe Fog sekretær (DF)  

 

Afbud: 

Uffe Pedersen kasserer (UP) 

Keld Nomanni  (KN) 

Lars Kjuul Kristensen  (LKK) 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  

 

 

1: Godkendelse af referater – alle tilstedeværende 

2:    Orientering fra formanden 

a. Dræn 

Kommunen har sat en ekstra mand på sagen (en miljømand). Det drejer sig om en løsning, nede 

hvor bækken slutter ved 9. teested på lille bane langs hegnet til hul 1 (stor bane) og afslutning i åen 

bag green 7 på lille bane. 

  

b. Evalueringsmøde 

Der afholdes møde d. 26. november. Deltagerantal og materiale får DF af NHG. 

 

c. Regionalmøde 

NHG og OPJ deltog. Ikke meget at berette, bortset fra at NGU kort bortfalder. 

 



3: Orientering fra: 

a) Kontoret 

a. Medlems status 

Der er kun meget få henvendelser vedr. udmeldelse, hvilket nok skyldes vores udmelding om 

deadline i begyndelsen af oktober. 

 

b. XL 

NHG og DF har været til årsmøde i Ikast. Årsresultatet ser positivt ud. Alle deltagende klubber var 

tilfredse og samarbejdet fortsætter i 2020. 

 

c. Bemanding 

Vi søger ny bogholder og jobopslag er sat på GAF’s hjemmeside (Golfens Administrative Forening) 

og på klubbens hjemmeside.   

 

b) Udvalgene 

a. Baneudvalg:  

Budget arbejdes der på (UP).  Der etableres vinterhuller på stor bane. 

 

b. Sponsorudvalget (NHG):  

Der arbejdes ihærdigt på at finde en sponsor til P&P banen. Det er svært. 

Poul D. Steffensen tager sig af hulsponsorater efter aftale, Finn Bisgaard af sponsorer til driving 

range og NHG af det øvrige. 

 

c. Husudvalget (FB og JL) 

Nyt tappesystem/barområde: har haft møde med Royal Unibrew og forpagterne ang. nyt 

tappesystem/ny bar. RU står for alt med slanger, rør og haner, men selve ombygningen af bares 

skal MATO stå for evt. via deres markedsføringstilskud. Timing skal være rigtig iht sæsonstart! 

Kasser til tomme flasker på banen: FB og JL laver nogle kasser 

Lys i keepergården: FB ser på det og løser det på bedste vis. Vi har ansøgt om tilskud til LED. 

 

4:  Regnskabsgennemgang 

a. I Uffes fravær kunne OPJ oplyse, at året forventes at ende med en positiv afvigelse, på trods af at 

der pt. kun er udgifter og ingen indtægter. 

5: Generelle sager 

a. Buggy: vi har købt de 6 buggy fra Svenningsen. Det giver os en vis frihed mht til udlejning. 

6: Enkeltsager 

a. Tilskud fra DGI. Torben Czepluch er sat på sagen. 

b. Trænerområdet på Driving Range. JL og FB undersøger mulighederne og får lavet beregning. 

c. Juniorudvalget er informeret om mulighederne for evt. tilskud via DGI. De tager selv over. 

7: Lukkede sager 

 

 

 



8: Eventuelt 

a. Sikkerhed hul 5: Skråningen fra rød tee er meget stejl og glat. Der laves en markering, så damerne 

går rundt om gul tee og ned at grusstien. 

b. ICharge: tilbud om en stander til opbevaring/opladning af Iphone, tablets etc. 

c. Henvendelse vedr. en ’Gourmetreol’  Vi siger pænt nej tak. Passer ikke ind. 

d. Fotografering til hjemmeside. Mangler KN og LK. 

 9: Næste møde: FU 9/12 og B-møde 19/12 kl. 17.00 + julefrokost 

 

Referent: Dorthe Fog 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

  (ikke til stede) 

 

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming  

(ikke til stede) (ikke til stede) 

 

   

 

  

Finn Bisgaard  

 

 

 

 


