
                                                                                                  
Referat for bestyrelsesmøde 

mandag den 19. oktober 2020 kl. 17:00 i klubhuset 
 

 

Deltagere: 

Niels H. Graversen  formand (NHG) 

Ole Peter Jensen  næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen  kasserer (UP)  deltog i 1. del af mødet 

Keld Nomanni  (KN) 

Jan Lemming  (JL) 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  

Birthe Gottlieb                        2. supp. (BG) 

Dorthe Fog sekretær (DF)  

 

Ikke tilstede: 

Lars Kjuul   (LK)    

Finn Bisgaard  (FB) 

  

                      

1. Godkendelse af referater – alle tilstedeværende 

2. Orientering fra formanden 

1. Bemærkninger til FU referatet. 

Ingen 

 

2. LL § 8A 

Vi har fået kr. 230.000 fra 1. ansøgning 2019. 

 

3. XL samarbejde 

Et positivt og økonomisk godt samarbejde. Der er årsmøde 24. okt. i Ikast (NHG og DF). Forslag 

fra AAGC om begrænsning af antal runder. 

 

4. Afvikling af matcher i Coronatiden  

Det bør ensrettes, så vi alle agerer ens. Der bør komme et udspil fra bestyrelsen. 

 



5. Evalueringsmøde m. udvalg + klub-i-klubber 

NHG  indkalder. 

 

6. Brug af hallerne 

Den opvarmede hal skal bruges til maskiner og biler (når den bliver ledig). 

 

7. Tilrettelæggelse af næste møde 

Hver enkelt medlem/suppleant skal fortælle, hvordan han/hun fungerer i bestyrelsen og om 

han/hun ønsker at fortsætte.  

 

3. Orientering fra kontoret 

1. Medlemsudvikling 

DF havde rundsendt en oversigt over medlemmer pr. gruppe pr. dd. og CJ havde sat den 

ind i et skema for at få en bedre oversigt. 

 

2. Renovering af kontorer og vinteråbning 

Der indhentes tilbud på malerarbejde og ny gulvbelægning. Skal gerne udføres i 2020. 

Der vil være brug for hjælp til at flytte møbler. 

Kontoret er gået på vintertid, dvs. åbent tirsdag og torsdag fra 10-14 + efter behov. 

 

3. Lokaler til generalforsamling 

Vi har reserveret NJ Fjordgades Skole, men der er kun plads til 200. DF har forhørt sig hos 

efterskoler, men fået afslag pga Coronaa. Stakladen er forespurgt, men de lejer ikke mere 

ud til arrangementer uden for universitetet. Vi afventer situationen til beg. af 2021.  

 

4. Udvalg 

1.  Husudvalg 

 Dørpumper til toiletter er bestilt.  

 Tagrender baglader skal tømmes 

 Problemet med mus/rotter i bagladerne kunne måske løse med en ’huskat’ som får et        

ledigt 40’ bur i en af laderne og så en kattelem. Den må så ikke fodres. 

 

2. Markedsføringsudvalg 

intet nyt 

 

3. Baneudvalg 

 Byggesag på driving range afventer LKK’s tilstedeværelse, men skal prioriteres højt.  

 

5. Generelle sager 

Der er indhentet tilbud på bolde til driving range. Vi køber 3 x så mange som de seneste år. 

DF checker med tidligere sponsor OK, om de vil være med igen.  

 

6. Enkeltsager 

1. Økonomi 

Det forventes at vi lander på et pænt resultat lidt over budget og likviditeten er god. 

2. Sponsormatch er sat til 27. august 2021 

3. Medhjælpermatch er sat til 15. september 2021 

 

 

 



 

7.  

 

8. Eventuelt 

9.    Næste møder   

 BM 8/12 kl. 17.00 og FU 26/11 kl. 9.00 

  

Referent: Dorthe Fog 

 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

  (deltog i 1. del af mødet) 

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

 (ikke tilstede)   

   

 

Finn Bisgaard  

(ikke tilstede) 

 


