
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

 torsdag den 13. august 2020 kl. 17:00 i klubhuset 
 

 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer (UP)  

Lars Kjuul    (LK)                                     

Finn Bisgaard   (FB) 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  

Birthe Gottlieb                          2. supp. (BG) 

Dorthe Fog  sekretær (DF)  

 

Ikke tilstede: 

Keld Nomanni   (KN) 

Jan Lemming   (JL) 

 

 

1: Godkendelse af referater – alle tilstedeværende 

2: GIC (CJ) 

En hurtig gennemgang af den seneste spørgerunde viser at vi på gæsteanmeldelserne ligger over 

landsgennemsnittet. Medlemsanmeldelserne er også gode. Betaling for poletter er et punkt, der går 

igen på den negative side.  

3a:   Orientering fra formanden 

1. LL § 8A 

Cirkulæreskrivelse om gavebrev er udsendt på mail og sættes på hjemmesiden. Skal også på FB. 

 

2. Vedligeholdelsesudvalg 

Et nyt udvalg, som bl.a. holder bedet foran klubhuset. Græsarealet langs stien ind til klubhuset er 

blevet kantskåret og der er sået græs på området ned til 1. tee. 

 



2. Bemærkninger FU ref.  

Ingen kommentarer fra de fremmødte.  

 

3. Sponsormatch 

18. september – indbydelser er sendt ud. 

 

4. Match frivillige 

søndag d. 11. oktober, hvis ikke en bedre dato findes. 

3b: Kontoret 

1. Medlemsudvikling 

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

oversigt over medlemmer pr. gruppe. 

 

2. XL-medlemskaber i AAGC 

131 fuldtidsmedlemmer er tilmeldt ordningen. 

 

3. Probox24 

Møde med Peter Selmer omkring økonomien afholdes snarest. DF indkalder. 

 

 4: Udvalg 

a) Husudvalg 

1. Byggeansøgning Driving Range (LK/JL/FB) 

Der arbejdes nu på en alternativ løsning med ny søjle og nyt fundament helt ude ved kanten. 

Martin Trærup, Tricon laver beregningen. JL og FB står for etablering. Budget for projektet skal 

godkendes af FU inden arbejdet påbegyndes. 

 

2. Hegn på driving range (JL/FB) 

Tag en snak med Oli inden arbejdet sættes igang. 

 

3. Tank lynhytte (LK) 

Ny tank nedsættes. Accepteret af FU. Giver dobbelt kapacitet af nuværende. 

 

4. Baglader (JL/FB) 

Gulvet i begge lader er undermineret af mus, rotter etc. Større opgave som skal laves i 

vinterperioden. De værste udfordringer forsøges evt. udbedret nu. Der indkøbes 6-8 fælder til 

hver lade. Rosiner og chokolade skulle være et godt lokkemiddel. (CJ) 

 

5. Det store træ på plænen tættest på bagladen (FB) 

FB har haft ’klatremanden’ til at se på træet. Det er angrebet af kulsvamp og skal fældes snarest. 

I samme omgang skal den store Eg beskæres. Tilbud givet, som forudsætter at vi selv fjerne grene 

og træ. Tilbud er accepteret og arbejdet sættes i gang. 

 

b) Markedsføringsudvalg.       

1. Juli tilbud: 131 fuldt betalende greenfee spillere stor bane har benyttet tilbuddet.  

Næste år skal evt. tilbud gennemtænkes bedre og vi skal være meget tidligere ude. 

 

Markedsføring generelt på næste møde pga KN fravær. 

 



 

 5: Økonomi 

 Greenfee på årets budget. Likviditet fin. Ansøgning om evt. investeringstilskud skal være søgt inden 1. 

oktober. Vi skal drøfte, hvad der med fordel kunne ansøges om.  

 6: Generelle sager – ingen 

 7: Enkeltsager – ingen 

 9: Eventuelt 

 Energikonsulent har påpeget at vores oliefyr er meget gammelt. Skal udskiftet i løbet af få år. 

Anbefaler varmepumper. DF finder tal på olieforbrug. 

 Probox: strømmen går ind imellem, måske pga trykluftmaskinen. Vi bør investere i en batteri backup. 

Og der skal ses på om PB kan få sin egen gruppe. 

 Den nye vandpumpe på driving range har været nede et par dage. Den kører nu, men fejlen kendes 

ikke. 

 

 10: Næste møder:  

 FU 7/9 kl. 11.00 og BM 17/9 kl. 17.00 

  

 

Referent: Dorthe Fog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

   



 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

(ikke tilstede)  (ikke tilstede)  

   

 

  

Finn Bisgaard  

 

 


