
                                                                                                  
Referat bestyrelsesmøde 

 torsdag den 16. april 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)  

Jan Lemming  (JL) 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  

Birthe Gottlieb                         2. supp.  (BG) 

Dorthe Fog sekretær (DF)  

 

 

1: Godkendelse af referater – alle tilstedeværende 

2:    Orientering fra formanden 

a. 4-bolde 

Iht formandens skriv er vi gået over til 4-bolde pr. 15. april. 

 

b. Greenfee gæster og XL 

i samme runde har vi lukket op for greenfee gæster og XL. 

 

c. Buggy 

Skulle gerne også tages i brug, men lidt bekymring omkring rengøring. CJ har fundet et firma i 

Skanderborg, Safe Surface, som har et desinficeringsværktøj. NHG og CJ tager et møde med  

leverandøren. 

 

 

 

 



 

3: Orientering fra: 

a) Kontoret 

a. Medlemsudviklingen 

Vi får pænt mange indmeldelser af såvel nye som gamle medlemmer, der vender tilbage. 

Herudover er der en del der opgraderer deres medlemskaber. 

 

4: Udvalgene 

a. Husudvalg (FB og JL)  

Toiletterne: mangler lås i dørene. JL får det fikset snarest.  

El arbejde: er afsluttet. 

Svalesikring: sidder og flagrer på gavlen til restauranten. FB fikser det, når han kan få en lift. 

Lynhytten: Bliver forårsklargjort i weekenden, så vi kan åbne op for toiletterne. LK sørger for 

åbning af vandet. Vi skal ha’ fundet en ordning på regelmæssig rengøring. BG forhører sig i 

dameklubben, om der evt. er nogle der vil tage tjansen 2-3 gange om ugen. Baneservice plejer at 

checke papir etc. i weekenderne, men gør ikke rent. 

 

b. Markedsføringsudvalg (KN) 

Intet nyt lige nu. 

Vi skal ha’ lidt mere gang i den ’offentlige’ FB side. Det er her klubben kan markedsføres.  

På den interne FB side vil KN søge efter ildsjæle, der kunne hjælpe os med markedsføring. 

  

c. Baneudvalg (LK) 

Mads og hans folk er pressede på tid. 

Robotten har været i udu pga store hjulspor. Men er lavet igen og kører perfekt. DR er tromlet og 

topdresset for at give en mere jævn overflade. Der skal grubes på et tidspunkt.  

Pumpe til vandingsanlæg har været i stykker. Den er repareret og kører fint igen. 

Baneservicebilen og boldopsamler skal jævnligt checkes for olie. Der stilles en dunk olie op i 

rummet ved DR. Der kan ringes efter Mads, eller baneservice/Oli kan selv fylde på. 

Der er kommet nye bolde til DR. Er afleveret i keepergården. 

 

5: Generelle sager 

a. Undervisning 

Oli er sendt hjem, men vi kan kalde ham på arbejde hele dage. Begynderudvalget skal bruge ham, 

når de starter op 28. april. Mulighed for at han så kan lave individuel undervisning samme dag vil 

blive undersøgt.  

Hvis regeringen åbner op for frisører etc., så kan vi også åbne op for driving range. I så fald vil hver 

2. bås blive afspærret med ’minebånd’ 

Putting greens vil blive åbnet uden flag. Indspil greens åbnes med flag som på banen. Dvs. at der er 

sat et rør rundt om stangen, så bolden ikke går helt ned i hullet. 

Regler som max 10 pers., afstand og egne bolde skal indskærpes. 

 

6: Enkeltsager 

a. Bjørn (keeper) er raskmeldt. Vi tilbyder ham 12 t om ugen i stedet for Klaus, som er stoppet.  

 



7: Lukkede sager 

8: Eventuelt 

a. Baren i restauranten  

Disk og front skal ændres. Indretningen bag disken skal ændres. JL laver arbejde og Mato betaler 

selv for arbejdet. Bliver udført snarest og vil kun tage et par dage. Hylden over disken, hvor 

pokalerne står lige nu, bliver fjernet. Hvor skal pokalerne hen? 

 

9: Næste møde: FU 4/5 kl. 9.00 og B-møde 7/5 kl. 17.00 

 

Referent: Dorthe Fog 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming  

   

 

  

Finn Bisgaard  

 

 

 

 


