
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

 torsdag den 18. juni 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    (LK)                                     

Jan Lemming   (JL) 

Finn Bisgaard   (FB) 

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. Hegn på driving range 

Der opsættes hegn for enden af driving range foran naboens hus. Højde 2 meter. JL/FB har opgaven. 

 

b. LL § 8A 

Der er sendt ansøgning om momskompensation. 

I august/september kører vi en ny runde med anmodning om gaver på kr. 200, så vi kan være med i 

puljen igen til næste år. Desværre kender vi ikke udfaldet af allerede søgt kompensation, før vi søger 

på ny. 

 

c. Forløb af hjemsendelse og kompensation 

Vi er blevet tildelt kompensation iht det ansøgte. Der kan komme kontrol på et senere tidspunkt. 

 



d. Sct. Hans  

Der er sendt invitationer ud til Sct. Hans fest og bål. Spisning i restauranten.  

 

e. Vedligeholdelsesudvalg 

NHG har indkaldt til møde d. 24. juni. 

 

f. Møblering terrasse 

Der er opsat 3 nye parasoller. Der kommer en mere. Vi afventer nye parasolfødder. 

 

g. Nye forsamlingsregler, der tillader 50 deltagere med 1 m afstand for hver gæst og til andre 

forsamlinger, samt 2 kvm. pr. gæst. 

De sidste borde er kommet ud, men vi mangler hjørnesofaerne. JL snakker med restauratørerne. 

3:     Kontoret 

a. Medlemsudvikling 

I den sidste måned har vi fået godt 80 nye medlemmer, heraf 58 prøvemedlemmer.  

 

b. XL-medlemskaber i AAGC 

127 fuldtidsmedlemmer er tilmeldt ordningen. 

 

c. Probox 

VI har fået en ny Probox. Smartere design, men færre muligheder for slag/udlejning. Der kommer 

en ny Probox til efteråret. 

 

d. Buggy 

Bilerne lejer godt ud. Seniorerne gør meget brug af den nye rabatordning. 

 

  4:      Udvalg 

 Husudvalg 

a. Byggeansøgning Driving Range (LK) 

Lars har ansøgt 2 gange og nu fået svar om indlevering af diverse rapporter før ansøgningen 

kan gennemføres. Dette kræver hjælp fra en ekspert. Søger hjælp hos et medlem. 

 

b. Svalespærring i vestenden af klubhus (FB) 

Om ca. 14 dage kan FB låne en lift. 

 

c. Starterur 

Det gamle ur er nu taget ned og kan ikke genbruges. Nyt ur købes (JL) 

 

d. Det store træ på plænen tættest på bagladen 

Træet skal beskæres. Evt. kontakt BUUS anlægsgartner. Beskæring ved broen/åen samtidig.  

FB tager opgaven. 

 

 

 

 



 Markedsføringsudvalg.       

a. Tiltrækning GF-spillere i sommer. 

Lasse, der skal hjælpe os, har travlt med eksamen. Han tager fat efter d. 22/6 med bla. FB 

annoncering, AD Words etc. 

 

b. Sommertilbud stor bane 

Greenfee 300/400 inkl. burger/stjerneskud. Klubben bidrager med et tilskud til mad. JL tager 

en snak med Tomas/Mark. DF sætter det op senest mandag i Probox og på hjemmesiden. KN 

sætter det på FB. 

 

Baneudvalg. 

a. En keeper er stoppet og en ny ansat pr. 17/6. Topdress erstattes af vertikalskæring og 

udluftning, hvorefter der eftersås.  

Nyt udstyr i form af prikkebor til eftersåning af frø er ikke med i budget. 

Klokke opsættes på hul 4.   

Budgetmøde afholdt med Uffe. Ønske om en robot til boldopsamling i 2021. 

 

b. Flaskekasserne afventer produktionsskolens åbning. JL skaffer store sorte baljer, som sættes 

ved siden af skraldespandene. Der skal skiltes med at alle flasker skal lægges deri pga. 

sortering. 

 

5: Generelle sager 

a. Støtteordninger (UP) 

Der er søgt for hjemsendte medarbejdere og tabte arrangementer. 

6: Enkeltsager 

a. Økonomi (drift og likviditet) (UP) 

Medlemstilgangen ligger over budget. Greenfee indtægter ligger ligeledes på den positive side, 

men usikkerhed om juli og august. 

Likviditeten er væsentlig bedre end de seneste år. 

Kredit for A-skat de næste par måneder. 

Periodeforskydning på banebudget. 

 

b. Ordensreglement (NHG) 

Er udfærdiget og blev underskrevet. Hjemmesiden skal opdateres (DF) 

7: Lukkede sager 

8: Eventuelt 

 

Golfspilleren i Centrum gennemgås på næste møde. 

 

 9: Næste møder 

FU 4. august kl. 9.00 



BM 13. august kl. 17.00 

 

 

Referent: Dorthe Fog 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming  

   

 

  

Finn Bisgaard  

 

 


