
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

 torsdag den 17. september 2020 kl. 17:00 i klubhuset 
 

 

Deltagere: 

Niels H. Graversen  formand  (NHG) 

Ole Peter Jensen  næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer  (UP)  

Keld Nomanni   (KN) 

Jan Lemming   (JL) 

Finn Bisgaard   (FB) 

Claus Jørgensen 1. supp.  (CJ)  

Dorthe Fog sekretær (DF)  

 

Ikke tilstede: 

Lars Kjuul    (LK)     

Birthe Gottlieb                          2. supp.  (BG) 

                              

 

 

 

1: Godkendelse af referater – alle tilstedeværende 

2a:   Orientering fra formanden 

1. Bemærkninger til FU referatet 

KN spurgte ind til pkt. om XL begrænsning. AAGC vil som udgangspunkt foreslå en begrænsning på 

10-12 runder pr. spiller pr. bane på en sæson. Det blev accepteret.  

Vi skal også finde ud af, hvad der skal ske med hallen, når lejeperioden udløber. 

 

2. LL § 8A 

Der er indkommet gavebidrag fra 133 medlemmer. 

 



2. Medlemsrekruttering 

Tilbud til nye fuldtidsmedlemmer ’ Meld dig ind nu og spil resten af 2020 gratis. 2021 kontingent 

betales ved indmeldelse’ På hjemmesiden og på FB.  DF og KN. 

 

3. XL samarbejde  

Årsmøde 24. oktober. Forslag fra AAGC om begrænsning af antal runder.  

 

4. Opsigelsesvarsler – info til medlemmer 

Som tidligere år sender vi mail ud til alle medlemmer midt. oktober. 

 

5. Træfældning og oprydning 

Det store træ er fældet og det meste fjernet. FB/JL får de sidste store stubbe fjernet snarest. 

Tagrenderne på bagladen skal renses. 

 

6. Spil med dag 

Har givet 21 nye prøvemedlemmer til 2021. 12 skrev under på dagen. De har betalt forud. 

 

7. Cirkusgolf 

For de 4-8 årige. Stor succes med 50 fremmødte 1. gang. Børn, forældre/bedsteforældre. Forløb 

over 3 lørdage.     

3b: Kontoret 

1. Medlemsudvikling 

21 prøvemedlemmer til 2021. Og enkelte fuldtidsmedlemmer. 

DF laver oversigt over medlemmer pr. gruppe pr. dd. 

 

2. Probox24 

Møde med Peter Selmer omkring nuværende Probox samt ny model, som kommer til foråret.  Ser 

godt ud og den lejes for ét år ad gangen.  Med den nye model, kan folk købe en kode til 

boldmaskinen og på den måde trække bolde. Derudover vil der allerede nu blive opsat en 

betalingsenhed til mobilepay, så bolde kan trækkes på den måde – uden brug af poletter. 

 

3. Lokaler til generalforsamling 

Vi har reserveret NJ Fjordgades Skole, men der er kun plads til 200. DF undersøger alternativer. 

 

 4: Udvalg 

a) Husudvalg 

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

Hvor langt er vi? Muligt tilskud skal ansøges inden 1/10. Projektbeskrivelse skal laves. JL/FB og UP  

 

2. Bagladerne 

CJ har indkøbt rottefælder til brug uden gift, som er sat op rundt om bygningerne. Herudover 4 

fælder i hver lade. Vi har fanget omkring 11. DF checker og tømmer fælderne i hverdagene.  

 

b) Markedsføringsudvalg       

Intet nyt.  

 

 



 5: Generelle sager 

1. Bolde Driving Range 

DF indhenter tilbud fra både Golfbaneprodukter og Sportsbackup på 1.350 dusin. 

Der skal laves indsamling og de dårligste bolde skal sorteres fra. 

2. Efterårsmøde – evaluering 

Niels indkalder formand for diverse udvalg. 

 6: Enkeltsager 

 Økonomi (drift og likviditet) UP 

Vi ligger fortsat til at ende på et pænt resultat og likviditeten ser også god ud.  

Leasingaftale til udløb er forlænget til foråret. 

7:  

8: Eventuelt 

 Der mangler skraldespande med låg og gerne træbeklædning. 3 nye på driving range, 2 på P-pladsen.  

 9: Næste møder:  

 FU 8/10 kl. 9.00 og BM 19/10 kl. 17.00 

  

Referent: Dorthe Fog 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

 (ikke tilstede)   

   

 

Finn Bisgaard  

 

 


