
                                                  
Referat af bestyrelsesmøde 

torsdag den 22. april 2021 kl. 17:00 i klubhuset. 
 

 

Deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Ole Peter Jensen næstformand (OPJ) 

Uffe Pedersen kasserer (UP) 

Lars Kjuul                                                              (LK)   

Keld Nomanni                                (KN) 

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) Bemærkninger til FU referatet 

LK havde bemærkningen til pkt. 13 vedr. masterplan for banen. Se pkt. 4. 

 

b) Hulambassadører 

Niels har fået en forslag fra et medlem vedr. hulambassadører, som skulle varetage at rette 

nedslagsmærker etc. 

Det har været drøftet flere gange og der er delte meninger om effekten. Alternativt kunne vi 

jævnligt minde om det i mail til medlemmer.  Forslag om ’vimpel’ på flag med tekst ’har du husket 

at rette dit nedslagsmærke’  Det er set i andre klubber. LK undersøger det. 

 

c) Generalforsamling 

Tidligst i august som det ser ud nu. Evt. d. 19. august. DF checker lokale.  

 



 

3.    Kontoret (DF) 

 Index for banens huller skal evt. lavet om i forhold til nyt hcp system. OPJ har set det hos Århus Golf 

Klub. DF checker med DGU. 

 

4.   Udvalg 

 Baneudvalg (LK) 

 Masterplan: 

 FU ønsker en ’masterplan’ for banen, så vi har en langsigtet plan for forbedringer på banen. Evt. få en 

banearkitekt til at gennemgå banen. Kan måske rekvireres via DGU. UP/LK 

 Teested hul 14: 

Har været drøftet flere gange. Det vil koste ca. 60.000 at få etableret et nyt teested. Dame tee er flytte 

lidt til højre for at komme fri af træet. 

Boldvaskere på banen: Der skal være boldvasker på de fleste huller. Vi mangler bl.a. på 

dameteestederne, der hvor damerne ikke går naturligt forbi herre tee. LK 

Kopper til tee:  

Ønske om større kopper, så fok bedre kan ramme. Keeperne ønsker dem på stang, så de er nemme at 

flytte ved klipning. FB kontakter ’Brandt’ som har lavet de nuværende.  

Oli’s tilbygning:  

Vi venter på kommunen. Når tilladelse kommer er JL/FB ansvarlige for projektet. 

Hegn til genbo på driving range: Skal laves nu. JL indhenter pris og er ansvarlig for projektet. 

Bolde DR og boldvasker: 

De bestilte bolde er strandet på et skib. DF rykker. Vi køber 20.000 uden logo nu – Mads har kontakt. LK 

Af hensyn til sponsor OK, skal der nye logo bolde på driving range, når de er leveret. 

Boldvaskeren bliver tilset af Anders Sørensen snarest. De gamle bolde kan ikke vaskes helt rene, da de 

er meget slidte.  

Ny robot til boldopsamling: 

Den kører, men kommer først til at virke effektivt, når vi har flere bolde. Skal programmeres til at køre i 

midten. LK rykker leverandøren/programmøren. 

Kommunikation:  

Ref. fra baneudvalgsmøder skal på hjemmesiden. 

Arbejdsdag: 

Der indkaldes til arbejdsdag d. 29. maj. Kun én dag i år, men fremover følger vi traditionen om 

arbejdsdag lørdag + turnering søndag inden sæsonstart. LK. 

 

5. Generelle sager 

GIC: (CJ) 

Banen stand får meget negativ omtale. Dette kan vi måske undgå, ved at sætte greenfee ned i for- og 

eftersæsonen. 

 

6. Enkeltsager 

Økonomi: (UP) 

Vi er foran budget på flere punkter. Greenfee på P&P meget positivt. 

Julikampagne: (KN) 

Skal annonceres i maj. KN skal ha’ input så sætter han det på FB. Peter Martin kommer med et oplæg.  

Tilbuddet skal køre 1.-18. juli. Keeperne vil gerne ha’ de 2 sidste uger til at tage propper op. 

Sponsorarbejde: KN snakker med Brian Nordahl om professionel hjælp til at skaffe nye sponsorer. 

 



7. Lukkede sager 

 

8. Eventuelt 

 

9. Næste møder. 

Aftales senere. 

 

Referent: Dorthe Fog 

 

Niels H. Graversen  Ole P. Jensen                         Uffe Pedersen  

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Jan Lemming 

     

   

 

Finn Bisgaard  

 

 


