
                                             
Referat af bestyrelsesmøde 

torsdag den 8. juli 2021 kl. 18:00 i klubhuset. 
 

 

Indkaldte deltagere: 

Niels H. Graversen formand (NHG) 

Klara Kruse næstformand (KK) 

Uffe Pedersen kasserer (UP) 

Ole Peter Jensen  (OP) 

Lars Kjuul                                                              (LK)   

Keld Nomanni                                (KN) 

Torben Jørgensen                       (TJ) (fraværende) 

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) Forløb af generalforsamling 

Kun 32 fremmødte. Valg til bestyrelse resulterede i 2 nye – Klara Kruse og Torben Jørgensen. De to 

erstatter Jan Lemming og Finn Bisgaard. 

b) Implementering af vedtægtsændringer 

Vedtægterne tilrettes og lægges på hjemmesiden. (NHG og DF) 

c) Evt. bemærkninger til FU referatet 

Kontaktpersoner til alarmselskabet. FB og JL har været hhv 1. og 2. tilkalder. De er slettet efter eget 

ønske. DF står nu som 1. tilkalder.  Der skal findes en 2’er. Uffe meldte sig. Ingen stod i kø for at 

tage tjansen. NHG har tilbudt sig som 3’er. 

Vi har droppet alarm på bagladerne. Vi vurderer alarmopkaldet, så der ikke bare sendes vagt. Men 

DF/UP tager ikke bare derud. Når alarmselskabet ringer skal man bare oplyse kodeord.  

d) Konstituering af bestyrelse 

Formand: Niels Graversen – blev valgt på generalforsamlingen 

Næstformand: Klara Kruse 

Kasserer: Uffe Pedersen 



 

Dorthe Fog deltager i bestyrelsesmøder som sekretær. 

e) Sammensætning af FU 

Fortsætter med samme deltagere som før generalforsamlingen (NHG, OPJ, UP, DF + Klara Kruse) 

frem til næste generalforsamling. 

3.    Kontoret (DF) 

 Julitilbud 

Det er populært. Gæster har set det og er kørt efter det. Fra 1/7-7/7 har 98 benyttet sig af det.  

  

4.   Sammensætning af udvalg (formænd) 

 Husudvalg: Claus Jørgensen (CJ). (FB og JL har sagt ja til at forsætte). 

FB laver en liste over leverandører. Værktøjskasse + trappestige indkøbes (CJ). 

Blomster terrassen: OP  

Sponsorudvalg: Niels Graversen (NHG) fortsætter indtil videre 

Baneudvalg: Lars Kjuul (LK) 

Informationsudvalg: Keld Nomanni (KN) (savner input fra bl.a klubber-i-klubben til FB) 

Formand for følgende udvalg skal endeligt bekræftes: 

 Sportsudvalg: Torben Jørgensen (TJ) 

Juniorudvalg: Pia Nielsen (PN) 

Begynderudvalg: Bent Larsen (BL) 

Turneringsudvalg: Claus Christensen (CC) 

Handicapudvalg: Mogens Søndergaard (MS) 

Marketingsudvalg: Keld Nomanni (KN)  

 Vedligeholdelsesudvalg: ? 

 Masterplan: 

 En langsigtet plan (5 år) for visioner/forbedringer/forskønnelser på banen.  

Torben Jørgensen er foreslået som tovholder for dette projekt.  

Der skal udarbejdes et kommissorium, som beskriver plan og formål med forbedringer og 

forskønnelser. Dette projekt skal budgetteres separat. 

 

5. Generelle sager 

GIC: (CJ) 

Alle bestyrelsesmedlemmer, der ikke har brugt Players 1st inden for det seneste år er automatisk 

slettet. DF kan/vil oprette alle b-medlemmer igen. 

CJ kan varmt anbefale brug af Players 1st app. 

Banen fik mange negative kommentarer i foråret, men de er på vej op nu. 

Oli og kontoret får fin score.  

Restaurantens score kunne være bedre. 

  

6. Enkeltsager 

Økonomi: (UP) 

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

Oli-projekt:  

Pille er fjernet og understøttelse sat op. Mangler port og beklædning. 

Hegn ind mod genbo samt P-plads: 

Der er indhentet tilbud. Arbejdet skal ’bare’ udføres. Der skal tages højde for længden på hegnet på 

P&P af hensyn til Keepernes kørselsvej til banen.   

 

7. Lukkede sager  



8. Eventuelt  

9. Næste møder. 

FU 26/8 kl. 9.00 

BM 30/8 kl. 17.30 

 

Referent: Dorthe Fog 

 

Niels H. Graversen  Klara Kruse                         Uffe Pedersen  

   

 

 

Keld Nomanni Lars Kjuul Kristensen Ole Peter Jensen 

     

   

 

Torben Jørgensen  

(fraværende) 

 

 


