
                                                                                                  
Referat bestyrelsesmøde 

 torsdag den 23. januar 2020 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) 

Finn Bisgaard       (FB)  

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  

Birthe Gottlieb                         2. supp.  (BG) 

Dorthe Fog sekretær (DF)  

 

Afbud: 

Jan Lemming  (JL) 

 

 

1: Godkendelse af referater – alle tilstedeværende 

2:    Orientering fra formanden 

a. Markusminde greenfee samarbejde 

Markusminde har forespurgt om kr. 200. Vi foreslår kr. 250. 

 

b. Dræn 

Kommunen har truffet en afgørelse, der lovliggør den nuværende rørlægning. Vi har taget 

afgørelsen til efterretning og lukker sagen. 

 

c. XL samarbejde 

2019 samarbejdet i XL gav klubben kr. 134.000. 

På nuværende tidspunkt har 46 medlemmer tegnet medlemskab for 2020. 

 



3: Orientering fra: 

a) Kontoret 

a. Kontingent 2020 

Indbetalingerne kommer fint ud. Pt mangler ca. 1 mio. at blive indbetalt. 

 

b. Gennemgang af regnskab 

Positivt resultat i forhold til budget. 

 

4: Udvalgene 

a. Sponsorudvalg (NHG)  

9-hulsbanen: en sponsor er endnu ikke fundet, men har en ny i kikkerten.  

Logo Lasse Larsen på skiltet ved banen dækkes over med teksten Aadalens 9-hulsbane. Skiltene på 

hvert hul fjernes og skilt på sponsortavle fjernes. (FB)  

Sponsorater med OK benzin og Aura fiber skal gøres mere synlige for medlemmerne.  

Aura har en konkurrence, hvor ’Årets Energibombe’ kåres og præmien er 30.000. 

Materiale om begge ordninger skal fremlægges på generalforsamlingen. 

 

b. Husudvalg (FB)  

Toiletterne skal renoveres og der skal nye fliser op enkelte steder i køkkenet. FB er i gang i 

køkkenet. Herefter tager han fliserne på Dametoilettet og så Herretoilettet. Der skal laves aftale 

med en elektriker (FB).  

 

c. Markedsføringsudvalg (KN) 

Intet nyt lige nu. 

Golf for Sjov markedsføring sendes til KN som en redigerbar fil og så sætter KN det på Facebook. 

 

d. Baneudvalg (LK) 

Der er anskaffet en robotklipper til DR. Det vil spare keeperne for flere timer om ugen. 

Græsset er begyndt at gro i svampepletterne på greens. Det er et godt tegn. 

 

5: Generelle sager 

a. Revideret ordensreglement 

Ændringer blev drøftet. DF omskriver pkt. 7. 

 

b. DGI (OPJ) 

OPJ efterlyser en kontaktperson til DGI. Der er mulighed for at søge diverse tilskud. 

 

6: Enkeltsager 

a. Boldopsamleren skal sættes i stand for at klare endnu en sæson. Er det det vi skal eller skal vi 

overveje en robotopsamler. Undersøges nærmere.  

 

b. Generalforsamling 3. marts 2020 

Samme procedure som tidligere år. DF sørger for alt det praktiske iht drejebogen.  

Indkaldelse sendes ud d. 11./12. februar. 

 



7: Lukkede sager 

8: Eventuelt 

a. Stander til Elbiler  

FB undersøger hvad det vil koste af få lagt el ud fra bagladen til p-pladserne ved siden af 

handicappladserne eller foran laderne.  Det skal ses som et tilbud til medlemmer og gæster. 

 

b. Oli har forhørt sig om mulighed for shopsalg i turneringskontoret. DF undersøger kontrakten med 

Probox. Der er måske en klausul, som forhindrer det. 

 

c. Malermester Ole Bay skal holde konfirmation i lokalerne i kælderetagen. Vil godt ha’ lov til at male 

lokalet mod at vi renser tæppet. FB forhører sig, hvad en rensning vil koste.  

 

d. Fotografering til hjemmeside af KN og LK 

 9: Næste møde: FU 9/3 kl. 9.00 og B-møde 26/3 kl. 17.00 

 

Referent: Dorthe Fog 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming  

  (ikke til stede) 

 

  

Finn Bisgaard  

 

 

 

 


