
                                             
Referat af bestyrelsesmøde 

torsdag den 3. juni 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 

Referat fejlagtigt ikke udsendt til bestyrelse.  

 

b) Generalforsamling 

Afholdes 22. juni på N.J. Fjord Gades Skole (Solsalen) i henhold til tidligere udsendt indkaldelse. 

Ny indkaldelse udsendes til alle medlemmer og diverse dokumenter lægges på hjemmesiden. 

Deltagelse kræver tilmelding, også fra bestyrelse og suppleanter.  

Fuldmagt for ét medlem kan afleveres på dagen. 

Ved flere end 140 tilmeldinger udsættes generalforsamlingen til efter sommerferien. 

Ingen salg af øl/vand. Parkering kan være en udfordring. 

Mødetid 16.30. Vi skal selv sætte stole op. 

 

c) Åbning efter Covid19 

Der skal stadig bæres mundbind indendørs og Coronapas skal fremvises i restaurant og i foyeren. 

Der er tydelig skiltning i klubhuset og restauranten.  

 



 

3.    Kontoret (DF) 

 Liste over medlemsfordeling på de enkelte medlemskategorier ønskes (DF). 

Der kommer stadig mange nye medlemmer, specielt prøvemedlemmer.  

  

4.   Udvalg 

 Baneudvalg (LK) 

 Masterplan: 

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

oplæg til plan. 

 Teested hul 14: 

Det bliver til efteråret. 

Boldvaskere på banen:  

 De er købt. Afventer levering.  

Oli’s tilbygning:  

Tilladelse fra kommunen er givet. DF printer den ud og sender den til JL. JL/FB er tovholder på 

projektet. 

Hegn til genbo på driving range:  

 JL har møde med en ’hegnsmand’ i næste uge. Checker også hegn ved P&P banen. JL er tovholder på 

projektet. 

Bolde DR og boldvasker: 

De bestilte bolde er stadig undervejs.  

 Det nye boldindløb til boldgraven fungerer ikke. Røret er lavet forkert og der er ikke tryk nok på vandet. 

Det er besluttet af købe en større dykpumpe. Den nuværende pumpe genbruges et andet sted. 

Elektriker er bestilt. 

Skilte på greens ang. nedslagsmærker: 

 I stedet for skilte ønskes en vimpel på flaget. LK bestiller. 

Kommunikation: 

Vi skal være bedre til at få kommunikeret ud til medlemmer og gæster omkring arbejde på banen, der 

kan have betydning for spillet og måske greenfee. 

Klager fra nabo (for enden af DR): 

Den nye nabo klager over vand i indkørslen, hver gang det regner. Det kommer fra brønd på vores side. 

Men det er vores vej, som han bruger til indkørsel. Den tidligere ejer fik adgang den vej, da udkørsel fra 

hans ejendom var problematisk pga udsyn. KN tager sig af det. Hvis han er utilfreds, må han etablere 

egen indkørsel fra Brydehøjvej. 

 

5. Generelle sager 

GIC: (CJ) 

Vores medlemmer er stort set tilfredse.  

 Træningsfaciliteterne får topkarakter. Banen får negativ omtale, som forventet. Restauranten er heller 

ikke alt for positiv. Det tillægger vi hans bemandingsproblemer.  

Gæster efterlyser bedre skiltning til NEXT TEE. Den har vi hørt mange gange. Nu skal det løses. CJ 

checker banen og laver en oversigt, hvor vi mangler skilte. JL bestiller stativer og skilte og LK sørger for 

at de bliver sat op. Og det har høj prioritet. 

 Arbejdsdag: (LK) 

Forløb godt. Alle bunkers blev luget for ukrudt og revet. Driving range blev børstet og vasket og bolde 

blev skudt ud fra siderne.  

Vi mangler meget oprydning i bagrum (grus og fliser) og parkeringspladsen. Vi forsøger at samle 2 

grupper til et formiddagsjob. FB finder dato.  



  

 

6. Enkeltsager 

Økonomi: (UP) 

Vi er foran budget på flere punkter. Greenfee ligger pænt sammenlignet med sidste år. Greenfee i juli, 

august og september vil give udfaldet. 

Julikampagne: (OPJ/DF).  

Tilbuddet bliver Greenfee og Bøf til kr. 250 i perioden 1.-18. juli. Det er sat på hjemmesiden. KN sætter 

det på FB, både den lukkede og den åbne side.  

 

7. Lukkede sager  

8. Eventuelt 

 Damerne (BG) rykker for lås til skab. Den er bestilt. Men det er et gammelt skab og en speciel cylinder.  

Vores låsemand er på opgaven.   

 

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  

 

 


