
                                                  
Referat af bestyrelsesmøde 

tirsdag den 8. december 2020 kl. 17:00 i klubhuset. 
 

 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Lars Kjuul                                                              (LK)                         

Finn Bisgaard                                                    (FB) 

Claus Jørgensen 1. supp. (CJ)  

Birthe Gottlieb                          2. supp.       (BG) 

Dorthe Fog sekretær (DF)  

 

Afbud: 

Uffe Pedersen kasserer (UP) 

Keld Nomanni                                (KN) 

Jan Lemming  (JL) 

 

 

 

1. Godkendelse af referater – alle tilstedeværende 

2. Orientering fra formanden 

1. Bemærkninger til FU referatet 

LK havde lidt info på pkt. 4 vedr. kapacitet for robot. Blev drøftet senere. 

 

2. Resultat bestyrelsesevaluering 

Ikke alle havde afleveret. 

OPJ påpegede, at bestyrelsen bør ’søge’ efter mulige kandidater til en ny næstformand, så vi kan 

sikre klubben en glidende overgang til formandsposten, når NHG på et tidspunkt stopper. 

 



3. Generalforsamling 2/3-21 

Det nuværende forsamlingsforbud løber til 28/2-2021. Vi kan komme i problemer med afholdelse. 

NHG laver beretning i god tid. Dagsorden, beretning og regnskab udsendes med opfordring til 

tilmelding, så vi ved, hvor mange der kommer.  

DF checker lokale og muligheder for at annullere i sidste øjeblik. Hvis tilslutningen er begrænset, 

kan vi evt. holde det i klubhuset. 

 

3.    Kontoret (DF) 

Renovering af kontorlokalerne i stueetagen er i fuld gang. Der bliver malet og lagt nye tæppefliser. Og 

der købes ’nye’ brugte kontormøbler til sekretariatet. Arbejdet forventes afsluttet d. 18. december. 

 

4.   Udvalg 

 Baneudvalg (LK) 

Stor bane er lukket for sommergreens. 9-hulsbanen er åben.  

Driving Range – investering i robot til opsamling undersøges og LJK har haft kontakt til Ørnhøj, som er 

en klub på vores størrelse. Deres robot samler 9.000 bolde om dagen. Ved specielle lejligheder er der 

yderligere opsamling fra frivillige hjælpere.  

Boldopsamleren skal vedligeholdes, så den kan bruges sideløbende. 

Boldvaskeren skal checkes. Den har i lang tid ikke vasket boldene ordentligt. 

Greenkeepere – der ansættes 2 til sæsonstart. 

 

5. Generelle sager 

Green fee 2021 forhøjes lidt.  

Hverdage fra 300 kr. til 350 og weekend/helligdage fra 400 kr. til 450. P&P fra 200 kr. til 225. 

XL golfere SKAL betale på P&P. LK ønsker et skilt sat op. 

 

6. Enkeltsager 

Økonomi (drift, budget 2021 og likviditet) (OPJ) 

Vi kommer ud med et positivt resultat for 2020. Budget for 2021 forhøjes lidt i forhold til 2020 budget. 

Likviditeten ser fornuftig ud. 

 

7.   

8. Eventuelt 

Der er problemer med lys i keepergården. Elektriker tilkaldt. Han ser samtidig på lyset på driving range, 

som ikke virker. 

9. Næste møder. 

Aftales senere. 

 

Referent: Dorthe Fog 


