
                                                                                                  
Referat bestyrelsesmøde 

 torsdag den 7. maj 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. Konstituering efter generalforsamlingen: samme som i 2019. 

 

b. Åbning af klubhus 

Klubhuset inkl. toiletter åbnet op d. 5. maj.  

Greenfee gæster bekræfter på Probox24 og får udskrevet scorekort. 

Egne medlemmer tager et blankt scorekort.  

Toiletter skal rengøres 2 x om dagen. Indtil rest. Mato er på plads, gør DF det.  

 

c. Åbning af restauranten 

Åbner måske mandag. De er klar og afventer bare et OK fra regeringen. 

 

d. Buggy udlejning 

Desinficeres efter hver kørsel. 

 



 

 

 

 

 

3: Orientering fra: 

a) Kontoret 

a. Medlemsudviklingen 

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

Herudover er der en del der opgraderer deres medlemskaber samt mange prøvemedlemmer. 

 

b. XL medlemmer er nu på 99. 

 

c. Bemanding kontor 

HA kommer tilbage mandag d. 11. maj. 

 

4: Udvalgene 

a. Husudvalg (FB og JL)  

Svalesikring på klubhuset skal repareres. FB skal bruge en lift.  

Uret ud mod 1. tee skal ha’ nye batterier eller repareres. FB har en stige. 

Ansøgning om byggetilladelse for ændring på driving range. LK har opgaven. Skal bruge klubbens 

NEMID. Aftaler tid med DF. 

 

b. Markedsføringsudvalg (KN) 

Opstartstilbud efter Corona. Fuld greenfee inkl. mad på begge baner. Aftales med restauranten. 

Klubben sponsorerer halvdelen af den aftalte pris på mad. 

Ung mand har tilbudt sig til hjælp med markedsføring. KN tager en snak med ham og aftaler 

betingelser.  

  

c. Baneudvalg (LK) 

Mads er tilfreds. Banen står flot. Fuld bemanding igen fra mandag d. 11. maj. 

Hul 1 teested skal repareres. Der er en bar plet, hvor der bare ikke kan gro græs. Alternativ løsning 

vil blive iværksat.  

Skraldespande med flaskekasser iværksættes (LK). 

Lynhytten – der skal lægges fliser. Muld fjernes når keeperne har en gravemaskine. 

Der skal købes nyt flag til keepergården samt klubben. 4 stk. (DF). 

 

5: Generelle sager 
a. Støtteordninger 

Lønkompensation søges. Min. 30% skulle sendes hjem og det har vi opfyldt. Så vi bør få en pæn 

kompensation. Alle mand er tilbage 11. maj. 

b. Støtte til ungdomsgolf er bevilget, dog mod en egenbetaling. Vi har accepteret.  

c. Støtte til lys og toiletter skal afsluttes. 

d. OK aftale på benzin og el. KN efterlyser tal på støtten til dato, så vi kan inspirere medlemmerne til 

at tilmelde sig. Skal også undersøges, om OK må/vil stå her i klubben og annoncere for det. (DF)  

e. AURA samarbejde. Her skal vi også ha’ nogle tal på bordet. 

   



 

6: Enkeltsager 

a. Budgetopfølgning ultimo april 

Positiv greenfee indtægt på P&P banen. 

Firmaarrangementer aflyst/udsat til 2021. 

7: Lukkede sager 

8: Eventuelt 

a. Generalforsamling 2021 afholdes 2/3 på NJ Fjordsgade Skole.  

Ved salg af øl, skal der søges om spiritusbevilling (KN). DF sender reminder 1. feb. 

b. Lader til en af golfbilerne er i stykker. Undersøg om de er købt med lader. 

c. Introduktionskort. 

De klubber, der ikke vil modtage bestyrelsesmedlemmer med introduktionskort, skal heller ikke 

kunne spille Aadalen. 

 

9: Næste møder: FU 8/6 og BM 18/6 

 

Referent: Dorthe Fog 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming  

   

 

  

Finn Bisgaard  

 

 

 

 


