
                                                                                                  
Referat bestyrelsesmøde 

 tirsdag den 19. december 2019 kl. 17:00 i klubhuset 
 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen                          kasserer             (UP) 

Keld Nomanni                                                       (KN) 

Lars Kjuul Kristensen                                            (LKK) 

Jan Lemming  (JL) 

Finn Bisgaard       (FB)  

Claus Jørgensen                       1. Supp.               (CJ) 

Birthe Gottlieb                         2. supp.  (BG) 

 

Afbud: 

Dorthe Fog                                  Sekretær          (DF) 

 

1: Godkendelse af referater – Udsat til næste møde 

2:    Orientering fra formanden 

- Evalueringsmødet. Der er især 2 punkter, der skal følges op på: Fælles indkøb. Følges op af NHG. 

Nyt Ordensreglement. Er lavet, men tages op på næste møde. 

- Dræn. Det synes løst ved en omregulering af vandstrømmene og indsættelsen af en ny rist. Det vil 

sandsynligvis betyde øgede driftsomkostninger. NHG følger op. Vi takker nej til løsningen med 

etablering af grøft. 

 

3: Orientering fra: 

- Kontoret: Kontingentopkrævninger er sendt ud. Beløbet ligger pænt over sidste års tal. 

- Bemanding: Vi har ansat Hanne B. Andersen, der kommer fra en stilling i Randers Fjord Golfklub, 

hvor hun har været ansat en årrække. Hanne er ansat 25 timer om ugen og tiltræder 1. marts. Det 

er tanken, at Hanne skal klare bogholderiet og hjælpe Dorthe. Vi har store forventninger til 

samarbejdet med Hanne og glæder os til at byde hende velkommen. 

   4:    Udvalgene: 



            Sponsorudvalget: 

- Det er stadig ikke lykkedes at finde en sponsor til 9 hullers banen. 

Husudvalget: 

- Klubben har fået meddelelse om, at vi har fået en bevilling fra Aarhus Kommunes Anlægspulje på 

kr. 74.750 til udskiftning af den gamle belysning til LED. Derudover har vi fra samme sted fået 

bevilget et beløb på kr. 47.743 til renovering af toiletter i stueetagen. De nævnte bevillinger kan 

dække maksimalt 50%, så klubben skal finde et tilsvarende beløb. Bestyrelsen har vedtaget at få 

arbejdet udført her i vintersæsonen. Samtidig skal der opsættes nye fliser i køkkenregionerne. 

5:  Generelle sager: 

- Buggies: Der er enighed om, at baneservice skal have dispositionsret til buggy 5 eller 6. 

- Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer, der er fuldtids- eller hverdagsmedlemmer og er, over 70 

år kan leje en buggy til 1 runde for kr. 125. Man kan få en yderligere rabat, hvis man køber et 

titurskort for kr. 1.000. De nævnte beløb betyder, at der er en rabat på 50%. 

 6: Enkeltsager: 

- Forberedelse af generalforsamling. NHG sørger for indkaldelse. FB bliver bartender. 

- UP redegjorde for resultatet for 2019. Det kommer til at ligge rigtig pænt over budget, altså et 

resultat over de ca. kr.300.000 i overskud, der er budgetteret. Det forventes, at budgettet for 2020 

bliver ca. kr. 100.000 højere end i budgettet for 2019. I budgettet vil der blive medtaget 

omkostninger til en robotklipper til Driving Range. Budgetoverslag for 2021 kommer senere. 

 7: Lukkede sager: 

  8: Eventuelt og næste møde: 

- Næste møde i FU: 16/1 2020 

- Næste bestyrelsesmøde: 23/1 2020 kl. 17:00 (Bemærk, at tidspunktet er ændret fra 22/1) 

 

 

Referent: NHG 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming  

 

  

 

Finn Bisgaard  


